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ВЪВЕДЕНИЕ 

През последните десетилетия технологиите достигнаха ниво на развитие, което даде 
тласък на всеки промишлен сектор, коeто на свой ред се отрази на други сфери на ико-
номиката, да не говорим за съответното начало на социални промени. Това техноло-
гично развитие продължава и ние сме част от него. Явлението за първи път се наблюдава 
в Германия, където се използва като основа за нова национална стратегия. Името про-
мишленост 4.0 е изковано от тази стратегия. На прага сме на създаване на процес, в 
който веригата на производството ще придобие ново значение с взаимообвързването 
на външни и вътрешни корпоративни ИТ системи. 

В момента информационните системи на дружества, клиенти и доставчици все още не 
са напълно интегрирани. В много случаи липсва и пълна интеграция на отделите в рам-
ките на същата компания. Следователно в повечето случаи развойната дейност, произ-
водството и обслужването все още не са обединени в една система. В близко бъдеще се 

очаква сближаването на предприятията и отделите да доведе до появата на универ-
сални мрежи за интегриране на данни. Няма едно единствено решение на проблема с 
разработването на системи, които да отговарят на концепцията Индустрия 4.0. Настоя-
щите предизвикателства създадоха очаквания и изисквания, които трябва да бъдат из-
пълнени с реализирането на индивидуални решения. С новите решения ще можем да се 
свързваме с глобални мрежи, улеснявайки мониторинга и контрола в реално време на 
записа и обработката на големи количества данни. 

Терминът „промишленост 4.0“ бива въведен за първи път на Хановерския панаир, а след 
това от Европейския съюз през 2016 г. “Индустрия 4.0 описва организацията на произ-
водствените процеси, в които устройствата си комуникират независимо едно с друго по 
веригата на стойността. Създават „интелигентен“ завод на бъдещето, в който компю-
търно контролирани системи наблюдават физическите процеси, създават виртуална 

реплика на физическата реалност и вземат децентрализирани решения, основани на са-
моорганизиращи се механизми“.1 

Индустриалните революции продължават и днес и разграничаваме няколко етапа. В ре-
зултат на нарастването на броя на населението, икономическото развитие и урбаниза-
цията производството трябваше да се извършва в заводи по концентриран и непрекъс-
нат начин. Появата на нови материали, нова енергия и ресурси, нови форми на механи-
зация и организация на труда доведе до епохата на масовото производство, основано 
на разделение на труда по линия на електроенергията.  

В следващия етап, с въвеждането на първите програмируеми логически контролери 
(ПЛК) и частична автоматизация, реализирана с компютри, се осъществиха цели произ-
водствени процеси без човешка намеса.2  

Промишленост 4.0, т.е. промишленото приложение на информационните и комуника-
ционните технологии, се основава на горното – изобретенията на третата индустриална 
революция. Системите, разработени от компютри, ще бъдат доразширени чрез мрежови 
връзки, улесняващи комуникацията между тях. Чрез свързването на тези системи в 

 

1 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/570007/IPOL_STU(2016)570007_EN.pdf 

2 https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_10/lecke_03_028  

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/570007/IPOL_STU(2016)570007_EN.pdf
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_10/lecke_03_028
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мрежа (киберфизична система) ще бъдат създадени интелигентни заводи, в които про-

изводствените системи, компоненти и хора комуникират помежду си чрез мрежата. Чет-
въртата индустриална революция напълно ще трансформира производството в резултат 
на информационните и комуникационни технологии, интернета на нещата и работата в 
облака, като по-рано изолираните производствени единици се слеят в напълно интегри-
ран, автоматизиран и оптимизиран, високоефективен производствен процес, с което 
също така ще се трансформира връзката между производители, доставчици и клиенти.  

В първата стъпка от свързването към Индустрия 4.0, в партньорството по проекта TransIT 
се заехме да разработим съдържание за обучение на МСП, насочено към уменията на 
служителите. Развитието на МСП е от съществено значение за първите стъпки на подго-
товка/трансформация. Затова по партньорството бяха проведени няколко проучвания. 
На първо място, в страните партньори беше проведено документно проучване, което ще 
бъде последвано от оценка на резултатите от онлайн интервюта и въпросници. В доку-

ментното проучване се сравняват многогодишните стратегически планове, дългосроч-
ните визии и анализите, свързани с промишленост 4.0 в различните партньорски страни. 
Въз основа на анализа на тези дългосрочни концепции могат да бъдат направени след-
ните заключения.  

В новата епоха общата цел е хората и цифровите технологии/роботите взаимно да до-
пълват по най-добрия начин уменията и предимствата си. Работната сила се заменя от 
машини, но има голяма нужда от човешки умения, идеи, творческо мислене, интуиция 
и организация. Автоматизацията не замества човешката работа, а роботите се явяват 
като асистенти на екипите и колеги. В бъдеще лидерите трябва да управляват смесени 
екипи (човек + компютър). В резултат на технологичното развитие радикално се променя 
и работната среда, предлагана от дружествата. Броят на рутинните задачи се поддържа 
на минимума, докато обхватът на сложните процеси, изискващи сложни умения и спо-

собности, се разширява. Социалните умения също придобиват все по-голямо значение.  

Списъкът с топ компетенциите претърпя значителни промени през последните 5 години.  

Топ компетенции според класацията 
„Бъдещето на работните места“ на Све-
товния икономически форум, 2015 

Топ компетенции според класацията 
„Бъдещето на работните места“ на Све-
товния икономически форум, 2020 

Решаване на сложни проблеми Решаване на сложни проблеми 

Сътрудничество  Критично мислене 

Управление Творческо мислене 

Критично мислене Управление, лидерство, позиция  

Умения за водене на преговори Сътрудничество, екипно мислене 

Да се държи на качеството, точността  Емоционална интелигентност 

Отношение ориентирано към клиента и 
обслужването  

Преценка, вземане на решения 

Вземане на решения Отношение ориентирано към клиента об-
служването  

Активно слушане  Умения за водене на преговори 

Творческо мислене Когнитивна гъвкавост 

Според резултатите от документното проучване вниманието се измества към следните 
компетенции: 
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1.) Технически компетенции: „всички, свързани с работата, знания и умения, напри-

мер медийни умения, умения за програмиране, управление на знанията и работа 
със статистически данни. Техническите умения са способности, които човек при-
добива чрез практика и учене“. 

2.) Управленски компетенции: „всички умения и способности за решаване на проб-
леми и вземане на решения, като аналитични и изследователски умения, реша-
ване на конфликти и проблеми, творческо мислене. Възможност за вземане на 
бизнес решения и ръководене на подчинени в рамките на едно предприятие, так-
тики за водене на преговори и поведение при реакция“. 

3.) Социални компетенции: „социалните ценности и мотивацията на индивида, спо-
собността за трансфер на знания, лидерски умения, способност за работа в екип, 
изграждане на отношения с очаквания за бъдещо взаимодействие, реалистични 
възприятия на собственото поведение“.  

На практика резултатите от теоретичните изследвания бяха прецизирани и допълнени с 
интервюта и въпросници, за да се постави акцент в съдържанието на обучението и да се 
помогне на МСП, при които мениджърите и управителите са представители на много и 
различни поколения. 

Онлайн интервюта (общо 95) с предприятия бяха проведени в 6 държави, със следното 
разпределение:    

(Бяха отчетени трудностите, свързани с COVID-19, в цяла Европа през този период на 
проекта.) 

В проучването се търси единствено личното мнение на анкетираните. 

Петдесетте предприятия, в които работиха представителите на нашата фокус група, 
представляват различни браншове, но всички те са изправени пред промени и предиз-
викателства, дължащи се на цифровата революция. 

Фигура 1: Общо анкетирани лица по държави
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Разпределението на посочените по-горе предприятия по отрасли е както следва: 

Анкетираните принадлежат към широк кръг сектори на икономиката. Водещите иконо-
мически сектори в момента бяха представени адекватно в проучването. 

На анкетираните бяха обяснени резултатите от документното проучване и беше поис-
кано тяхното становище, по-специално по отношение на потенциалните области на бъ-
дещото развитие на компетенциите. Искахме да видим доколко резултатите от докумен-

тното проучване се припокриват с опита на анкетираните и да определим областите, в 
които подобренията в управлението на човешките ресурси, необходими за прехода, са 
от първостепенно значение. 

Естествено, получените отговори бяха много разнообразни, с големи различия между 
държавите и отраслите. 

Най-важните общи точки бяха следните:  

В резултат на технологичното развитие работната среда в предприятията също се про-
меня радикално, обхватът на рутинните задачи намалява, а този на сложните работни 
процеси, изискващи комплесни способности и умения, се разширява. Социалните уме-
ния също придобиват все по-голямо значение. 

Фокусът ще се измести върху комуникацията, работата в екип и познанията в областта 

на цифровите технологии, включително критичното мислене, непрекъснатото обучение, 
решаването на проблеми, мултидисциплинарните знания и иновативното мислене. Осо-
бено ценени ще бъдат способностите и уменията, които служат като основа за творчес-
тво и иновации. Служителите с творческо, иновативно мислене, не изпълняват меха-
нично инструкциите, противно на очакванията, които все още преобладават в безброй 
образователни институции и работни места в момента. 
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За да имат успех в бъдеще, от съществено значение е да се преосмислят инструментите, 

системите и методите, които се използват в момента, и да се изберат тези, които ще мо-
гат да се реализират на пазара, въз основа на очакванията на работното място на бъде-
щето, както и тези, които насърчават положителните резултати, които са от жизнено-
важно значение за посрещане на новите предизвикателства.  

В свят, преобразен от роботи, изкуствен интелект или самоуправляващи се автомобили, 
се очаква да има необходимост от техническо обучение, за да се попълнят повечето ра-
ботни места след 2020 г., но от решаващо значение е и съвместното разработване на 
специфични, комплексни меки умения, като иновативно, творческо мислене, сътрудни-
чество и мотивация. Поради епидемията от COVID-19 значението на цифровизацията се 
увеличава значително, като техническото развитие се ускори и ще получи тласък през 
следващите години. Вече се очертава специален общностен процес сред предприятията, 
които са били успешни по време на пандемията. Те успяха да интегрират нови техноло-

гии в работните си процеси, работиха с гъвкав и мобилен персонал, стимулираха твор-
чески процеси в рамките на организацията и иновативното мислене. Всички тези харак-
теристики могат да се считат за действия на тези предприятия, които се преобразяват. 

COVID-19 принуди тези организации да осъзнаят значението на екипната работа, за раз-
лика от предишната им, по-малко ценена роля. Новите технологии следва да се разглеж-
дат като „членове на екипа“, а не подменен човешки труд. 

АстраЗенека например събра стотици учени от различни области на медицината – бе-
лодробна медицина, кардиология, онкология – и от Оксфордския университет, за да раз-
работи ваксина и други лекарства. Фармацевтичната компания също изигра ключова 
роля в създаването на лаборатории за изпитвания в Обединеното кралство. За целта тя 
използва технологии, които позволиха партньорства в реално време и споделяне на 
данни, като по този начин успя значително да увеличи скоростта и качеството на своята 

работа. 3 

Мнозинството от анкетираните считат следните умения и предимства за най-важни в 
процесите през следващите години:  

1.) Приемане на опита от промените и процесите като технологичен напредък, 
адаптивност и сътрудничество. 

2.) Иновативно отношение, мотивационни умения, способности за критично и 
творческо мислене, които бизнес лидерите изрично търсят в своите служи-
тели, като се считат за ценни умения, които улесняват изграждането на бъде-
щето. 

3.) Емпатия и многообразие, работа, в която участват няколко поколения, техно-
логично обновление, цифровизация и развитие на корпоративната култура. 

Стойността на интердисциплинарните знания ще се увеличи, тъй като се очаква мени-
джърите да могат да изпълняват различни задачи в предприятието и уменията, свързани 
с работата в екип, ще бъдат много важни, докато успехът на работата в екип ще се опре-
деля от ефективната мотивация. Успехът на промените, от друга страна, ще зависи от 

 

3 http://vezetofejlesztes.hu/ipar-4.0  

http://vezetofejlesztes.hu/ipar-4.0
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хората, които организират и управляват целия този процес. В техния случай е от същест-

вено значение да се развият тези компетенции, които насърчават успешното планиране, 
трансформацията на корпоративната култура, сформирането на екипи и планирането на 
подходящи обучения за членовете на екипа. 

През 2020 г. стана ясна необходимостта да се разкрие таеният потенциал на служите-
лите, за да може предприятието да успее. Оказа се, че хората приежават много повече 
способности, отколкото се е предполагало, когато са били избирани на своите длъж-
ности, или от това, което се удостоверява от техните сертификати. За насърчаване на ус-
пешните иновации вече е публикувано семейството стандарти за иновации CEN/TS. Тук 
трябва да подчертаем новаторското мислене и управлението на творчеството.  

Анкетираните в рамките на IO1 подчертаха значението на следните компетенции и изб-
раха следните от разработения модел, като се опират на резултатите от документното 
проучване: 

➢ Сътрудничество 

➢ Управление на екип 

➢ Решаване на проблеми  

➢ Управление на промените 

➢ Иновации 

➢ Гъвкавост 

➢ Кооперативност 

➢ Творческо мислене 

➢ Инициатива 

➢ Управление на конфликти 

➢ Умение за убеждаване 

➢ Търпимост 
 
С въпросника се предоставя преглед на навиците за учене и практиките за корпоративно 
обучение в партньорските страни. Действителното съдържание на обучението и учеб-
ните методи се основават на отговорите, получени от 347 респонденти. 
 

При избора на респон-
денти, бе обърнато особено 
внимание всяко поколение 
да е представено в доста-
тъчна степен. 

Що се отнася до активните 

работещи понастоящем, 
поколение X все още помни 
какво е било необходимо, 
за преминаването от стаци-
онарни телефони към 
смартфони. Работниците и 
служителите от поколение 

Фигура 2: Общо анкетирани лица по държави 
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Z се характеризират с мултидисциплинарно мислене и визуален подход към пробле-

мите, много повече, отколкото предишните поколения. От гледна точка на човешките 
ресурси е важно да се знае кои области са обект на радикални промени в резултат на 
появата на нови технологии (напр. нанороботика или изкуствен интелект), какви нови 
работни места се създават и какви компетенции се изискват от предприятията, за да мо-
гат да запазят конкурентоспособността си.  

Участниците в проучването 
бяха представители на всич-
ките 4 поколения. 49% от 
участниците представляваха 
поколение X, последвано от 
поколение Y (37%) и поколе-
ние Z и поколението, произ-

лязло от следвоенния бум в 
раждаемостта, с по 7% всяко, 
което показва нормалното 
разпределение на активното 
население. 

77% от анкетираните са от 
промишления сектор. Тех-
ните отговори разкриват 
ежедневните им трудности. 

Първият блок от въпроси във въпросника бе съсредоточен върху съдържанието на обу-
чението, което се счита за подходящо за тях в областите лидерство, организационна кул-
тура, организационна структура, мотивация и комуникация и предпочитаните методи за 

придобиване на нови знания. Въз основа на отговорите бяха определени 3 учебни пъ-
теки по които бе разработена тази образователна платформа. Факултативно ще бъдат 
разработени съответно пътеки за микрообучение, електронно обучение и традиционно 
обучение. 

Въз основа на интервютата и отговорите на въпросника бяха избрани 3 основни глави за 
обобщение на областите, в които обучението ще насърчи прилагането на Индустрия 4.0 
в партниращите страни. 

Тези области са:  

• Новаторско мислене; 
• Мотивация; 
• Техническо сътрудничество. 

Модулът за новаторско мислене е разработен въз основа на тематичното съдържание 
на 16555-3 от семейството стандарти за управление на иновациите CEN/TS 16555. В този 
модул в основни линии се описва развитието на умения за решаване на проблеми, гъв-
кавостта, уменията за сътрудничество, инициативност и за управление на конфликти, 
разчитащи на основните елементи на нагласата, необходима за иновации, и се дават 
кратки примери за илюстрация. В съдържанието са включени и практически примери от 
значение за МСП. Практиките, с които се запознахме по време на интервютата, са пред-
ставени на платформата за онлайн обучение. 
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В главата за Мотивация са описани сътрудничеството, творческото мислене, инициати-

вата, убедителността, толерантността и екипната работа. В друга глава се предлагат мо-
тивационни инструменти и методи, които да се използват в професионална среда, въз 
основа на личностните типове, използвани в игровизацията. 

В главата за техническото сътрудничество се обобщава техническата информация, необ-
ходима за прехода, като се подчертава най-важната информация за обосноваване на ре-
шенията. 

Успехът на проекта за Индустрия 4.0 и неговият капацитет за създаване на стойност ще 
зависят до голяма степен от предварително определената му цел. Организационната и 
икономическата структура на едно голямо предприятие са много по-устойчиви по отно-
шение на потенциалните рискове, отколкото на МСП. 

Преди дадено МСП да започне да прилага инструментите на четвъртата индустриална 

революция, трябва да може обективно да се позиционира, да определи своето „входно 
ниво“, въз основа на което може да започне развитието. За целта, глава 3 от Ръководст-
вото предоставя практически насоки, описващи пътя, водещ нагоре от различни входни 
нива и определящ качествата, съответстващи на зрелостта. Главата предлага и стратеги-
чески и технологични решения.  

Съдържанието на главите се основава на отговорите от въпросниците.  

Подробни резултати от проучването са достъпни на английски език на интернет страни-
цата на проекта: http://train4future.eu/ Данните са предоставени в Матрицата на ком-
петенциите: http://train4future.eu/comptence-matrix/  

Тъй като работните места стават все по-многообразни, не само в резултат на съвместната 
работа на различните поколения, а и на други характеристики, е важно да се инвестира 
време и енергия за наблюдение и разбиране на взаимодействията между различните 

групи и за осигуряване на възможности за такива взаимодействия. Колкото повече хора 
„са на една и съща вълна“, толкова по-добре те са в състояние да си сътрудничат. Главата 
за Мотивацията помага за това. 

И четирите поколения смятат, че професионалното обучение, ученето и правилната об-
ратна връзка са от жизненоважно значение за успешната кариера. Не на последно място, 
всички те са съгласни, че справянето с промените е трудно. Без значение от възрастта си, 
повечето хора не харесват промените. Въпреки това, промените са необходими и те все 
по-често чукат на вратата. Ръководството осигурява помощ при извършване на необхо-
димата подготовка. Ние сме от различни поколения и следваме различни пътища, но 
често се борим за едни и същи цели.  
  

http://train4future.eu/
http://train4future.eu/comptence-matrix/
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Какво е иновативно мислене? Защо Ви е необходимо специално ръководство за това? 
Как се съотнася към нещата, които сте учили преди? Възможно ли е изобщо да се учи? 
Може ли ученето да се управлява, по-специално на равнището на специален стандарт? 

Могат да ни хрумнат десетки подобни въпроси, на някои от които възнамеряваме да 
отговорим в следващите страници. 
Защо не на всички тях? Защото темата 
е много широкообхватна и мениджъ-
рите в предприятията и професиона-
листите, които ще използват това ръ-
ководство, имат твърде различно обу-
чение и опит.  

Ето защо целта е да се създаде пома-
гало, което да съдържа полезни прак-
тически знания и инструменти за нова-
торско мислене и да Ви насърчава да продължите с иновациите, след като изчетете ръ-
ководството. 

Това ръководство е като купа с чепки грозде. Можете да изберете няколко зърна и със 
сигурност това ще повиши апетита Ви да опитате друг сорт, или дори може да Ви наведе 
на мисълта да дегустирате вино. 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 2 - КАКВО МОЖЕ ДА Е ИНОВАТИВНО МИСЛЕНЕ 

Иновативното мислене е сравнително нова концепция. Нищо чудно, че е сравнително 

непознато и вероятно не много хора знаят, че го прилагат. Въпреки това, съзнателното 
иновативно мислене може значително да допринесе за поддържане и повишаване на 
конкурентоспособността на предприятията. 

За да получите по-ясна картина 
на иновативно мислене, да по-
играем шах. Шахът е древна 
игра, правилата му са повече 
или по-малко известни на 
почти всички и има много хора, 
които го играят на различни 
нива. Интересното е, че „шах-
матното мислене“ и иноватив-

ното мислене имат много общи 
неща, особено в случая с про-
дуктовите иновации.  
 
 

 
 

PIRO4D - Pixabay 
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Най-старото клише на всеки бизнес е, че клиентът винаги има право – това дори не е 

шахматна аналогия. В иновациите – вече използвайки шахматна аналогия – клиентът е 
цар. Целта на играча с белите в шаха е да насочва фигурите по такъв начин, че да се 
създаде ситуация, в която черният цар бъде атакуван и не може да избегне вземане (т.е. 
мат). Целта на иновациите е да бъдат разработени нови или значително подобрени про-
дукти и услуги, които предприятието да може да пусне на пазара и да продава, т.е. да 
убеди царя (клиента) да купува резултатите от иновациите. 
 
В шахмата фигурите се контролират от играча. В областта на иновациите говорим за сът-
рудници, оборудване, технологии, и т.н., а не за фигури. Тези действащи лица и фактори 
могат се контролират от мениджъра по иновациите (но, ако трябва да се придържаме 
към шахматната аналогия заинтересованите страни не бива да се считат за лица, зави-
сими от нас, контролирани и насочвани отвън и неспособни на независимо мислене и 

действие). В шаха, играчът с белите фигури намисля стратегия и се надява, че в резултат 
на нея черният цар в крайна сметка ще бъде доведен до позиция за мат. Мениджърът 
по иновациите* следва да създаде стратегия, която да доведе до това клиентът (царят) 
действително да започне да купува продукта или услугата, разработени в рамките на 
иновацията. В случай на иновации на процеси или маркетинг например целта е опрос-
тяване и по-икономично или по-ефективно производство на вече съществуващ продукт, 
или изваждане на продукта от дълбините на лошия маркетинг на авансцената. 
 
В шаха, за да не поставят царя в положение за мат, на белите фигури пречат черните. Да 
не забравяме, че черните фигури също се движат, както и че противникът също играе за 
шах и мат. Що се отнася до иновациите, ако контролираното от мениджъра по иноваци-
ите се разглежда като белите фигури, тогава черните имат за цел да им попречат да пос-
тигнат целите си. Черните фигури в този случай символизират конкурентите и техничес-

ките, икономическите и другите пречки. Те никога не стоят на едно място – и ходовете 
им не могат да бъдат точно предвидени. 
 
Играчът с белите фигури се стреми с всички сили към постигането на целта си, т.е. мат, 
като предотвратява насрещните ходове на играча с черните фигури. Мениджърът по 
иновациите се стреми с всички сили към разработването на продукт или услуга, която да 
може да започне да продава на черния цар (клиента). 
 
В шахмата може да се случи играчът с белите фигури да осъзнае, че не може да спечели 
и да се откаже. В областта на иновациите мениджърът по иновациите може да осъзнае, 
че по някаква причина не е възможно да се разработи продукт или услуга, които да се 
продават добре на клиента (технически невъзможно, твърде скъпо, конкурентите вече 
са го направили и т.н.). В този случай той ще прекъсне процеса на иновации, за да се 

избегнат ненужни разходи. 

Шахматните ходове се подчиняват на строги правила. Действията на участниците в ино-
вациите („шахматните фигури“) на пръв поглед изглеждат без определени регламенти. 
Това впечатление обаче може да бъде измамно. В действителност има безброй правила, 
които може да са приложими към иновационния процес – физически закони, технически 
характеристики, психологически мотиви и т.н. Вярно е, че докато в шаха се прилага един 
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набор от правила, при иновациите се изисква сложно отчитане (установяване и пра-

вилно приложение) на различни правила. 

Шахът е самотна игра. Иновациите, от друга страна, са кооперацитивна игра. Сътрудни-
чеството означава също така, че някои участници имат своя независима воля, идеи и ам-
биция, за разлика от шахматните фигури. Заслужава си тази емоция да се предизвика, 
подкрепи и правилно да се канализира. Сътрудничеството може да приема много 
форми. От съществено значение е да сме наясно с присъствието на противоположни 
сили. Очевидно ефективната иновация предполага да преобладават сплотените сили на 
новаторското мислене. Осигуряването на това е много трудна задача, за разлика от слу-
чая с шахмата, където всички правила могат да бъдат обобщени в една единствена, не 
много дебела, книжка с правила. Освен това, наличието само на сплотяващи сили е не-
възможно. Единственият възможен вариант е водещите специалисти в областта на ино-
вациите да създадат относително широка регулаторна рамка. В нашия случай тази рамка 

е семейството стандарти CEN/TS 16 555 „Управление на иновациите“. Използването ѝ не 
е задължително, но е доста полезно. Когато прилагаме стандарта, ще останем в рамките 
на предварително определената рамка, а това значително увеличава шансовете нашата 
иновация да доведе до нов продукт или услуга, които да подтикнат Царя към покупка. 

И накрая, трябва да се отбележи, че при шаха, анализът на голям брой предишни шах-
матни партии значително увеличава шансовете за спечелване на играта. По подобен на-
чин новаторите могат да подобрят резултатите си чрез събиране и внимателно проуч-
ване и анализ на добри и най-добри практики, свързани с актуалния иновационен про-
ект. Вярно е обаче също така, че поуки могат да се извличат и от анализа на провалени 
проекти, които служат като лоши практики и така в крайна сметка насърчават успешните 
иновации. 

За да обобщим всичко, добрият шахматист се стреми с всички сили за постигане на целта 

си, т.е. да постави царя на противника в позиция за шах и мат. Мениджърът по иноваци-
ите се стреми с всички сили към разработването на продукт или услуга, които могат да 
бъдат продавани на царя (клиента).4  

СТАНДАРТ CEN/TS 16555  

Европейският стандарт CEN/TS 16555 включва различни аспекти на управлението на ино-
вациите. 

Неговите части са, както следва: 

➢ Част 1: Система за управление на иновации; 

➢ Част 2: Управление на стратегическа информация; 

➢ Част 3: Иновативно мислене; 

➢ Част 4: Управление на интелектуална собственост; 

 
4 В зависимост от размера на организацията, актуалната ситуация, и т.н., може да има определена длъжност 

Мениджър по иновациите, но управлението на иновациите може да бъде включено в задачите на друг(и) мени-

джър(и). Има няколко варианта, но винаги е необходимо да има представител на този подход и функция, с въз-

ложени правомощия за генериране на иновационни проекти и организиране на работата в екип. 
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➢ Част 5: Управление на сътрудничество; 

➢ Част 6: Управление на творчески процес; 

➢ Част 7: Оценяване на управлението на иновации.  
 

Със сигурност мнозина се питат: Защо да стандартизираме ино-
вациите?  

Научете повече, като сканирате QR-кода и изслушате отличното 
обобщение, предоставено в поканата за предишно европейско 
събитие. 

 
Необходимостта от стандар-
тизиране на физическите ре-

алности възниква естествено 
в хода на икономическото и 
социалното развитие – макар 
че дори и след стандартиза-
цията, остават известни раз-
личия, например в енергий-
ните мрежи и свързващите 
инсталации, междурелсието 
в железопътния транспорт, 
функционирането на интер-
нет или свързването на уст-
ройства с негова помощ. Съ-

щата необходимост възниква 
и във връзка с човешките дейности, сътрудничеството и обслужването на клиентите, 
т.е. разработването на „общ език“ и някои единни или поне лесно разбираеми прин-
ципи на работа.  

Защо? 

Неизчерпателен списък на причините: 

➢ Измеримост; 

➢ Повторна приложимост поради включените правила, насоки или характерис-
тики (в зависимост от естеството на стандарта); 

➢ Разбираем, общ език. 

Семейството стандарти, свързани с управлението на иновациите, подкрепя иновацион-

ните дейности на организациите и предприятията, като ги поставя в единна рамка за 
мислене и управление, тълкувана общо. 

Експерти често питат предприятията, които пускат страхотен нов или оригинален про-
дукт, за иновационната дейност (а понякога и за това как са били прилагани или изпол-
звани ресурсите, подкрепящи иновационната дейност). Най-често, питащият експерт ще 
срещне почуда и ще му промърморят: „просто си вършихме работата“. Познато ли Ви 
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звучи? Да, но също и изненадващо. Човек може да започне да се чуди: „Това да не е 

също някаква форма на иновации?“ 

Семейството стандарти помага на организациите:  

➢ Да разберат и да приемат иновациите като нормална характеристика за почти 
всяка организация;  

➢ Да повишат осведомеността си за иновациите, в резултат на което да бъдат 
обогатени ценностите на предприятието; 

➢ По пътя към успешни иновации чрез предлагане на полезни методи, проце-
дури и информация.  

 
Иновациите са процес, който превръща идеите/резултатите от научните изследвания в  

➢ Нов продаваем продукт или услуга; или 

➢ Нова технология; или 
➢ Нов маркетингов метод; или 
➢ Нов бизнес модел или организационно решение. 

Докато резултатът не бъде пуснат на пазара или не бъде приложен, може да се говори 
само за опити, но не и за реална иновация. Семейството стандарти за управление на 
иновациите помага за намаляване на експериментирането и увеличаване на резултатите 
по отношение на развитието. Преведено на езика на счетоводството: иновациите водят 
до по-малко разходи и разноски и/или повече приходи или по-високи маржове на пе-
чалбата. 

Хората обикновено мислят, че иновациите са техническа дейност. 

Иновациите, иновативното мислене и следователно управлението на иновациите могат 

обаче да бъдат тълкувани като дейности, свързани с публичната администрация, услу-
гите, икономиката като цяло, културата, образованието и освен това местното и регио-
налното развитие (социални иновации). Това означава, че иновациите са от значение във 
всички области на труда, както и в икономическия и социалния живот. Разбира се, поня-
тията клиент и потребител трябва да се тълкуват според спецификата на конкретната об-
ласт. Въпросът обаче е, че иновациите – а и семейството стандарти за управление на 
иновациите – не са специфични за стопанските субекти; всъщност, те могат да се разг-
леждат за всички организационни форми, всички отрасли на икономиката, както и в со-
циален контекст. 

Нека накратко обобщим елементите на Европейския стандарт CEN/TS 16555, така че да 
можем да продължим с практическата част на ръководството, като преразгледаме об-
щата картина, използвайки структурен подход. 

Първо предоставяме кратко описание на частите от семейството стандарти: 

ЧАСТ 1: СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНОВАЦИИ  

Част 1. Система за управление на иновации (CEN/TS 16555-1: 2013, в Унгария: MSZ CEN/TS 
16555-1: 2013, в България: СД CEN/TS 16555-1:2014) определя рамка за самата система 

https://infostore.saiglobal.com/en-us/Standards/CEN-TS-16555-1-2013-339173_SAIG_CEN_CEN_777659/
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за управление и описва функционирането на фунията за иновации. Предоставя се кон-

цептуална рамка за факторите, които определят визията на предприятието (или друга 
организация) и нейната стратегия, в съответствие с корпоративната култура. 

Дават се и насоки за прилагането на стандарта в рамките на организацията, както и 
свързаната с това комуникация, намиране на ресурси и разработването на ефективен 
метод за управление.  

ЧАСТ 2: УПРАВЛЕНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ  

Управление на стратегическа информация (CEN/TS 16555-2: 2014; в Унгария: MSZ CEN/TS 
16555-2: 2014, в България: СД CEN/TS 16555-2:2015) описва стъпките на управлението на 
стратегическа информация, от установяването на нуждите до използването на резулта-
тите. 

Помага да определяне на необходимите видове пазарна информация и информация за 
средата за планираната или стартирала иновация и спомага за идентифицирането и пра-
вилната оценка на източниците на информация.  

ЧАСТ 3: ИНОВАТИВНО МИСЛЕНЕ  

Иновативно мислене (CEN/TS16555-3: 2014; в Унгария MSZ CEN/TS16555-3: 2014, в Бълга-
рия: СД CEN/TS 16555-3:2015) е структуриран подход за търсене и прилагане на инфор-
мация, прозрения и опит за най-ефективно използване на възможностите и решаване на 
проблеми, което от своя страна води до оптимални пазарни резултати. В останалата част 
от нашето ръководство обсъждаме практическото приложение на този подход.  

Подобно на самия стандарт, подходът не само подкрепя продуктовите иновации, но и 
иновациите в процесите, организацията и маркетинга. 

 

ЧАСТ 4. УПРАВЛЕНИЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ  

Управление на интелектуална собственост (CEN/TS 16555-4: 2014; в Унгария: MSZ CEN/TS 

16555-4: 2014, в България: СД CEN/TS 16555-4:2015) предоставя насоки на организациите 
относно идентифицирането, използването и защитата на интелектуалната собственост. 
Помага на организациите да включат стратегии за интелектуална собственост в своите 
бизнес стратегии. 
 

ЧАСТ 5: УПРАВЛЕНИЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО  

Управление на сътрудничеството (CEN/TS 16555-5:2014; в Унгария: MSZ CEN/TS 16555-
5:2014в България: СД CEN/TS 16555-5:2015) обяснява ролята на сътрудничеството на раз-

лични етапи от иновационния процес и описва методите и стимулите за неговото управ-
ление.  
 

ЧАСТ 6: УПРАВЛЕНИЕ НА ТВОРЧЕСКИ ПРОЦЕС  

Управление на творчески процес (CEN/TS 16555-6:2014; в Унгария: MSZ CEN/TS 16555-
6:2014в България: СД CEN/TS 16555-6:2015) предоставя насоки за управление на генери-
рането на нови идеи за насърчаване на иновациите.  
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ЧАСТ 7: ОЦЕНЯВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ИНОВАЦИИ  

Оценяване на управлението на иновации (CEN/TS 16555-7:2015; в Унгария: MSZ CEN/TS 
16555-7:2015в България: СД CEN/TS 16555-7:2016) се фокусира върху показателите за из-
мерване на ефективността на стандарта за Интегрирана система за управление и дава 
насоки за оценка на силните и слабите страни на внедряваната система за управление 
на иновациите. 

Не забравяйте сентенцията: Това, което не можете да измерите, не можете да управля-
вате. (Robert S. Kaplan и David R. Norton) 

Разглеждайки стандарта от гледната точка на организациите, ще видите, че елементите 
на семейството стандарти осигуряват основа и рамка за здравословна, устойчива (гъв-
кава и адаптивна) работа на организациите. 

ЗАЩО Е НЕОБХОДИМО ИНОВАТИВНО МИСЛЕНЕ? 

Има много прост отговор на този въпрос: с него се увеличава пазарната сила и ефектив-
ността на предприятието или организацията. 

Какво точно означава това зависи до голяма степен от стратегическите цели и визията на 
организацията и, очевидно, от средата и променящите се обстоятелства. 

Тези редове са писани по време на епидемията от COVID-19 през 2020 г. Стана съвсем 
очевидно, че значението и съдържанието на термина ефективност, както се тълкува от 
дружествата, може да се промени много бързо, например поради външни влияния 
върху средата. Бизнес целите, поставени в началото на 2020 г., със сигурност вече не са 
постижими в много промишлени сектори. 

Целите трябва да бъдат определени отново и да се обмислят реалистични възможности. 

Организациите, ангажирани със съзнателно новаторство на първо място, имаха значи-
телно предимство, тъй като можеха да започнат работа по необходимите промени вед-
нага след забелязване на ситуацията. Съзнателната иновация е от съществено значение 

в такива случаи. 

Както се посочва в стандарта: „Процесът на иновации започва, когато стане ясно, че е 
възможен по-желан резултат, но какъв ще е той е несигурно и пътят към решението е 
неясен...“ 

ВЪТРЕШНИ ФАКТОРИ, УЛЕСНЯВАЩИ ИНОВАТИВНОТО МИСЛЕНЕ.  

Нека започнем с прагматично, кратко заявление: непредубедеността - като човешко от-
ношение и поведение, като начин на мислене, като набор от комуникационни умения и 
като основа на организационната култура – е от съществено значение. 

Поради повтаряемото си и интерактивно естество, иновативното мислене изисква тър-
пение и сътрудничество. Във всяко сътрудничество е важно страните да имат намерение 
и способност да се разбират. Те трябва да бъдат готови да приемат други гледни точки и 
да ги тълкуват и разбират без да ги отхвърлят. 

Важно е да се използва холистичен подход за ситуацията и проблемите, но и да сме в 
състояние да анализираме и оценяваме техните части поотделно – като се вземат пред-
вид аспектите на всички заинтересовани страни (организацията, пазара, целевите или 
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потенциалните клиенти и потребителите). Съответно, приложеният подход трябва да 

бъде едновременно логичен и емоционален, свободен и творчески. 

Организацията трябва да е в състояние да издържи на провал, възприемайки го като 
възможност да се поучи и събере опит и да разглежда неуспехите като ценност в инова-
ционния процес. Съответно, ще е в интерес на организацията, ако тези „житейски пре-
живявания“ могат да бъдат интегрирани в съществуващата или новата ѝ база от знания, 
за да могат да бъдат разглеждани в бъдеще. 

Следователно е от съществено значение организациите да не наказват грешките или от-
клоненията, нито да засрамват отговорните за тях. Вместо това следва да ги канализират, 
в случай на отрицателни преживявания, и това да се разглежда като елемент от органи-
зационната култура.  

От всичко това може да се предположи, че ключът към иновативната работа е основно 

човешкият фактор – организационната култура се оформя, комуникира и одобрява от 
хората, а дейностите, свързани с иновациите, също се извършват от хората. 

Може да възникне въпросът как следва да се разглежда изкуственият интелект в този 
контекст. Знанията и мненията по темата се променят и развиват с всеки изминал ден. 
Във всеки случай към момента трябва да приемем, че машините и устройствата се съз-
дават и управляват от хората. По същия начин, за създаване и използване на изкуствен 
интелект (големи данни, софтуер, хардуер) са необходими хора или, в най-добрия слу-
чай, те са необходими като партньори в сътрудничество – тази футуристична мисъл 
бавно се превръща в ежедневна реалност.  

При разработването на изкуствен интелект винаги трябва да се имат предвид етичните 
въпроси, свързани с целевата (или предполагаемата) употреба. 

В обобщение, вътрешните и външните фактори заедно, т.е. контекстът, хората и факто-

рите, които позволяват или ограничават резултатите, водят до иновативно мислене. 
Ясно е, че дейностите и функционирането на хората в рамките на организацията (стилът, 
комуникацията, типът поведение и т.н.) определят как се възприемат, разбират и изпол-
зват външните фактори.  

Икономиката, социологията и психологията се занимават с организации от дълго време, 
както като отделни дисциплини, така и като използват съвместни усилия. В резултат на 
това са разработени различни теоретични модели и изследователски измерения. Орга-
низационната култура обикновено се свързва с културата на дадена страна и нейните 
различни измерения. Най-популярните и общоприети културни проучвания (достъпни и 
в интернет) са известни като Модел на Хофстеде (починал през 2020 г.) и Проект „Гло-
бално лидерство и ефективност на организационното поведение“ (GLOBE). Тези проуч-
вания разглеждат, наред с останалото, индекса на властово разстояние, мъжествеността 

или женствеността на дадено общество, избягването на несигурността и дългосрочната 
или краткосрочната ориентация. 

Тези характеристики са отразени и в организациите и тяхното функциониране. Гъвка-
востта на дадена организация, нивото на контрол, търпимостта към провала и нивото на 
доверие са важни фактори за иновациите.  

Организационната култура има следните елементи: 
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➢ власт; 

➢ роля; 
➢ задача; 
➢ личност.  

Организационната култура може да се раз-
глежда и от следните аспекти:  

➢ вътрешно/външно мотивирана; 
➢ стабилност/контрол; 
➢ гъвкавост/динамика. 

 
Общоприет подход е, че организационната култура има както видими, така и невидими 
елементи. Ето защо няколко автори използват аналогията на айсберга. Също както при 

айсбергите, съществува видима част на организационната култура, която е много по-
малка от скритите движещи сили. Основните елементи на организационната култура, 
въз основа на модела на Маккинзи на седемте S, са стратегия, структура, системи, спо-
делени ценности, стил, персонал и умения.  

Спрете за момент и помислете за собствената си организация. Кои от 7-те еле-
мента на Маккинзи са видими и кои са скрити? 

Какво можете да направите, за да увеличите видимата част? 

 
Ако искате да научите повече за организационната култура, може да си струва да се за-
познаете с идеите на Шайн, Хенди, Коно, Куин или Фламхолц по темата. 

По отношение на иновациите не може да се твърди, че определен вид организационна 

култура е най-подходящата за иновациите. В зависимост от отрасъла, фазата на разви-
тие на предприятието, корпоративната стратегия и т.н., за оптимални се считат различни 
видове. Решаващ фактор за иновациите във всяка форма на организационна култура е 
да се осигурият необходимата предубеденост и подкрепа за иновативно мислене и ра-
бота, както е описано накратко по-горе. 

Какви фактори могат да доведат до развитието на такава култура? Превръщане на об-
ратната връзка и признанието в редовни характеристики; насърчаване на обратната 
връзка и идеите от страна на служителите; уверено представяне на корпоративната кул-
тура от страна на ръководството; доверие в ръководството, т.е. то следва да действа в 
съответствие с корпоративните ценности; подкрепа за многообразието и доброто сът-
рудничество; развитието и ученето да се смятат за реални ценности; непрекъснато де-
монстриране на културата от организацията, с други думи културата да не е просто лист 

хартия на стената на офиса. 

В допълнение към наличието на стимулираща култура, организацията може (или по-
скоро трябва) също да подкрепя иновативното мислене чрез подходяща мотивационна 
система. 

Общоприетата основна формула, илюстрираща ролята на мотивацията, е:  

Производителност = (умения или способности) + мотивация 

или 

Mote Oo Education Pixabay 
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Производителност = (умения или способности) * мотивация 

На нивото на компонентите, тази формула е абсолютно приемлива. Единственият въпрос 
е дали трябва да се използва събиране или умножение, или всъщност производител-
ността ще расте експоненциално, което е резултат от наличните умения и способности, 
а мотивацията, действа като катализатор. 

От гледна точка на организационната теория мотивацията 
може да се счита за синоним на стимулите, т.е. поведението 
и действията, използвани от мениджърите за насърчаване на 
подотчетните им организационни единици да стимулират 
техните членове (служители) да постигат целите на организа-
цията. 

Даниел Х. Пинк е международно признат експерт по органи-

зационна мотивация. В книгата си Мотивация 3.0 той обоб-
щава в седем точки фаталните недостатъци в мотивацион-
ните системи, основани на награда – наказание, т.е. „ако..., 
то...“, които се появяват, когато определен праг е надвишен. 
Трудността се състои в правилното определяне на този праг.  

1. Подкопаване на присъщата мотивация 

(Спазването на предварително формулирани, измерими външни очаква-
ния/цели и определените норми за процесите може да се постигне за посто-
янно само ако пренебрегнете вътрешните си нужди и възможности.) 

2. Намаляване на производителността („Мога да правя повече, но защо да се блъс-
кам, ако не получавам награда?“) 

3. Потискане на креативността („Формулирали са конкретна цел, така че няма сми-
съл да мислим за нищо друго, като аз дори не мога да постигна тази цел...“) 

4. Изтласкване на доброто поведение (По своята същност добронамерени дейст-
вия, насочени към „по-голямото благо“, губят стойността си в резултат на 
„търговско“ възнаграждаване; има неща, които парите не могат да купят и 
няма да бъдат вършени от служителите само за някаква финансова награда) 

5. Насърчаване на кръшкането, маменето, и други неетични действия (Ако целта е 
невъзможна или трудно постижима, измерванията и статистиката ще бъ-
дат умишлено фалшифицирани, честността ще бъде намалена, а тези, които 
подкрепят „честната игра“ ще бъдат изключени; последните често ще напус-
нат организацията.) 

6. Пристрастяване (Когато нещо е възнаграждавано от организацията, в крайна 

сметка ще се превърне в нещо очаквано – даже очакванията ще растат – а 
липсата на награда ще предизвика разочарование, което ще доведе до нама-
ляване на ефективността.) 

7. Насърчаване на краткосрочното мислене (Краткосрочните, годишни, ако не и 
тримесечни, очаквания и системата на свързаните с тях награди подкрепят 
реализирането само на тези очаквания, а в случай на незрели, безотговорни 
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мениджъри, в частност, не само че не подкрепят, но и категорично възпре-

пятстват дългосрочното мислене. Това е добре илюстрирано с поговорката 
„По-добре врабче в ръката отколкото орел в небесата“.) 

 
Книгата му предлага отлични идеи за модерни мо-
тивационни подходи. За кратко резюме, сканирайте 
QR-кода и изгледайте видеото му. Пинк е активен и 
в социалните мрежи. Посетете неговите страници 
във Facebook и LinkedIn, където авторът споделя ин-
формация, идеи и практически приложения на най-
съвременните резултати от научни изследвания. 

 

СТЪПКИ НА ИНОВАТИВНОТО МИСЛЕНЕ  

Отново, това разделяне на елементи и стъпки може да изглежда странно. Този вид струк-
туриране обаче спомага за съзнателно изграждане на процеса, като същевременно оси-
гурява рамка за мислене и функциониране и намалява „изкушението“ на организацията 
да „се влюби“ в някоя идея емоционално, която би довела до дълго и ненужно пътуване 
в грешна посока. Като цяло, това трябва да се разглежда като навигационна система, 
която показва сравнително отрано, ако процесът е тръгнал в погрешна посока (или по-
скоро: позволява ранното откриване). 
 

СТЪПКА 1: СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ  

Процесът започва във вече описаната ситуация. Цитирайки стандарта: „Процесът на ино-
вации започва, когато стане ясно, че е възможен по-желан резултат, но какъв ще е той 
не е сигурно и пътят към решението е неясен...“ 

Това е моментът, в който трябва да бъде събрана наличната информация за проблема, 
който следва да бъде разгледан, или идеята/изследователската възможност да бъдат 
разгледани като възможност.  

Вашите въпроси могат да включват:  

➢ Каква е пазарната среда? 

➢ А съответното законодателство? 

➢ Какво казват прогнозите? 

➢ Какво е търсенето по пазари? Има ли вече изразена нужда? 

➢ Каква е позицията на конкурентите? 
 

По време на събирането на информация не трябва да се вземат предвид огра-
ниченията пред бизнеса. 
 

Във фазата на събиране на информация също си струва да се обмислят част 2 (Управле-
ние на стратегическа информация) и част 5 (Управление на сътрудничество). 
Какви са инструментите и подходите, които трябва да се използват за събиране на ин-
формация? 
 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Linkedin_circle.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://www.linkedin.com/in/danielpink/
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Facebook_Logo_(2019).png
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://www.facebook.com/danielhpink/?__tn__=,d,P-R&eid=ARBp2UB6Nvq3o3SgeOZ-fB-3riTrCde5V-EFbQuMoljreeeqzW0KFFzMj25C5JPZoombT7MZOnJTygZU


 

 
30 

 

СЪЗНАТЕЛНА РАБОТА В ПРОФЕСИОНАЛНА МРЕЖА  

Една от научните области, която се появи през последните 20 години, е изследване на 
мрежи. Резултатите се прилагат от всички видове организации. За появата на свят, свър-
зан с мрежи, и новите видове работни организации са публикувани няколко доклада – 
и всъщност вече може да срещнете организации, които са създадени, за да изпълняват 
една единствена задача в света на стартиращите предприятия и проектните организации 
на големи компании, които се учредяват всеки ден. 

Както големите, така и малките организации са засегнати от съзнателната работа в 
мрежа (съзнателна бизнес мрежа). 

Често се наблюдава, когато някой се нуждае от доставчик, по-често да бъдат избирани 
бивши съученици или колеги пред някоя случайна компания. Няма нищо ново в това, 
личните взаимоотношения да представляват източник на стойност. 

Също така е добре известно, че един от резултатите от цялостното проникване на интер-
нет е информационният дъмпинг, и понякога е трудно да се вземе добро решение въз 
основа на наличните данни. Затова си струва да се възродят предишните, вероятно заб-
равени или неправилно управлявани отношения, и да се изградят нови.  

Възможности за установяване на нови отношения: 

Лично или онлайн участие в: 

➢ обучения, 

➢ конференции, 

➢ професионални събития (срещи, 
изложения, конкурси и т.н.). 

 
Присъединяване към: 

➢ професионални сдружения, 

➢ национални и/или междуна-
родни асоциации за професионални 
мрежи, 

➢ общности за спорт и хоби. 
 

Разбира се, също така е важно да се поддържат или съжи-
вяват старите взаимоотношения. Социалните мрежи осигу-
ряват отлични възможности за връзка (била то лична или 

смесена, като Facebook или Instagram, или професионална, 
като LinkedIn), както и различните училищни и работни 
срещи, срещи на съучениците или колегите от универси-
тета.  

Каква е тайната на успешната професионална мрежа?  

На първо място, имайте предвид, че не е от значение коли-
чеството на взаимоотношенията, а тяхното качество. 

Steve Cliff Pixabay 

GDJ Pixabay 
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Как можете да изградите добри взаимоотношения? 

 

➢ Бъдете готови да се раздавате – ако се появят възможности да помог-
нете на новите или старите си партньори, Вашата услуга рано или късно 
ще се върне! 

➢ Слушайте внимателно своя партньор в разговора – не се знае, може да 
чуете нещо интересно или важно и във всеки случай, важен елемент от 
изграждането на взаимоотношения е искреният интерес. 

➢ Изслушвайте и задавайте повече въпроси, отколкото Вие да говорите. – 
Помислете - вероятно и Вие самите предпочитате тези, които се интере-
суват от Вас. 

➢ Обещавайте само това, което можете да спазите – и изпълнявайте анга-
жиментите си. 

➢ Бъдете предприемчиви! - Ако Вашият партньор също е склонен към сът-
рудничество, намерете правилната форма възможно най-скоро. Своев-
ременните последващи действия са много важни. 

➢ Мислете няколко хода напред! – Не претоварвайте потенциалния парт-
ньор с всичките си идеи… Изграждайте връзки и сътрудничество! 

➢ Възползвайте се от кафе паузите на събитията! – Да, знаем. За повечето 
хора не е лесно просто да заговорят непознати... Но само помислете: чо-
векът, с когото искате да говорите, вероятно се чувства по същия начин. 
Така че поемете инициативата. Апетитът идва с яденето. В този случай, с 
опита стеснението се превъзмогва. 

Тези съображения са валидни както за изграждането на лични, така и на онлайн отно-
шения. 

За някои хора е по-трудно да се свързват с непознати в онлайн събития. Онлайн чат прос-
транствата или функционалностите за комуникация чрез съобщения като цяло предос-
тавят добри възможности и наличието на специален чат може да бъде чудесно за създа-
ване на контакти – обикновено трябва да помолите модератора да го създаде. Почив-
ките на онлайн събития са също толкова полезни за развиването на професионалната 
мрежа, колкото тези на конференции или срещи в реалния живот, като единствената 
разлика е, че онлайн не можете да си обменяте визитни картички. В случай на онлайн 
събития, незабавното пристъпване към действие след събитието – писане на имейл или 
осъществяване на телефонни разговори – е още по-важно.  

Съответно: 

➢ Ако Вашата организация все още не е член, си струва да се присъедините 
към онлайн общности за изграждане на професионални мрежи. 

➢ Струва си да следите новините за онлайн (и традиционни) професионални 
събития. Можете да се натъкнете на много интересни – и финансово дос-
тъпни, или дори безплатни - събития. 

➢ За някои служители възможността да участват в такива събития може да 
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бъде много мотивираща - не забравяйте да възложите на своите предста-

вители да изпълняват задачи, свързани с развиването на професионална 
мрежа. 

➢ Все повече и повече хора се отказват от напечатани визитни картички – 
направете си електронни, койито могат да бъдат изпращани незабавно. 

ТЪРСЕНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОНЛАЙН  

Събирането на информация онлайн е бързо. Струва си да се използва експертният опит 
на младите служители на организацията, т.е. „цифровите туземци“, които се движат в 
онлайн пространството без ограничения. 

Независимо от това обачe цифровата грамотност трябва да се развива на всяка възраст. 
Бързото и сигурно използване на ИТ инструменти (хардуер и някои софтуерни функции, 

модерни приложения) не е достатъчно. Уверената работа с ИТ инструменти предполага 
задълбочено разбиране на работата и вътрешната свързаност на съответния софтуер и 
възможностите, които предлага – независимо дали става дума за базови офис приложе-
ния или за по-сложен професионален софтуерен пакет. 

Сътрудничеството между поколенията е важно и при онлайн търсенето, тъй като по-въз-
растните (по-опитните) поколения обикновено са в състояние да намират корелации по-
лесно и може да са наясно с повече факти по отношение на дадената тема. Говорим за 
познаване на източниците, т.е. набор от теоретични и практически знания, които изпол-
зват търсещите, за да получат полезна информация. Очевидно е, че доброто сътрудни-
чество в рамките на организацията е от решаващо значение и на този етап, а от семейс-
твото стандарти, приложимият тук е Управление на сътрудничеството. 

При търсене онлайн повечето хора разчитат само на писане на ключови думи в търсач-

ката. Струва си обаче да проу-
чим и научим по-сложни начини 
на търсене, чрез използване на 

различни филтри, начини за 
стесняване на търсенето и други 
опции. Използването на инстру-
менти за онлайн търсене е само 
първата стъпка в търсенето! 
Струва си да се проучат профе-
сионалните списания в дадена 
област и пазар, научноизследо-
вателски сайтове и интернет страниците от дадена страна, международните професио-
нални организации и компетентните органи.  

Не забравяйте: Когато информация се показва на първата страница с резултатите от тър-
сенето, това може просто да показва успешното прилагане на методи за оптимизация за 
търсачките, а не истинската стойност на съдържанието. 

При събирането на информация онлайн, освен свободно достъпните онлайн ресурси, 
си струва да се разгледат браншовите и пазарно ориентирани платени сайтове. 

Решаваща стъпка при събирането на информация онлайн е критичният поглед на из-
точниците. Уверете се, че сте в състояние да...  
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➢ оцените информацията относно надеждността на източника; 

➢ проверите данните и информацията, които сте открили (по критериите за профе-
сионализъм и пазарна ориентация); 

➢ класирате данните според тяхната относимост към търсената тема. 

Полезни съвети: 

➢ Сътрудничеството между различните поколения прави събирането на 
информация онлайн по-ефективно в резултат на съчетаването на про-
фесионалните знания на по-опитните възрастни (например за използ-
ването на най-добрите ключови думи, фрази) с обичайно по-широкия 
опит в търсенето на младежта). 

➢ Независимо от работния език, използван от компанията, си струва Ва-

шите професионални търсения да са на английски език, тъй като по-го-
лямата част от информацията, налична в интернет, е на английски език. 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯТА - ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ БАЗИ 
ДАННИ 
 
И така, какво всъщност представлява управлението на 
знанията? Защо разглеждаме този въпрос отделно - в 
крайна сметка, при избора на служители и по-късно, ко-
гато ги обучават, предприятията гледат служители да раз-
полагат с умения, които трябва, за изпълнение на зада-
чите. Това ли е управление на знанията? Или е нещо 

друго? За да го разберете, трябва да направим кратко ре-
зюме относно промените. 

Нашият свят постоянно се променя и това е работната 
среда за организациите и всъщност самите организации 
са отражение на характеристиките на света в по-малък 
мащаб. С всички тези бързи промени, оцеляването и раз-
витието се улесняват от гъвкавостта и адаптивността, 
както на индивидуално (работник или служител), така и на организационно ниво.  

Управлението на съществуващите знания на организацията, които се считат и за ресурс, 
е от съществено значение. Днес, решенията, за които в продължение на десетилетия се 
е смятало, че са непоклатими, вече не са ефективни. Хората преди работиха на едно и 

също място в продължение на десетилетия, използвайки процедури и методи на работа, 
които се променяха сравнително бавно, така че не само имаше достатъчно време, но и 
начини за предаване на знания от един човек на друг, с темпо, адаптирано към възмож-
ностите за обучение на приемащата страна.  

Промените, оказващи въздействие върху организациите, се извършваха по-бавно от 
сега. Това е нещо, което хората от поколение X и от поколението, произлязло от следво-
енния бум в раждаемостта, които все още са активни, със сигурност си спомнят от собс-
твената си кариера. (Някои от тях, може би по-голям дял, отколкото сред по-младите 

Chiplanay, Pixabay 
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възрастови групи, трудно разбират и приемат организации, които сега работят по разли-

чен начин. Те със сигурност са подложени на стрес и напрежение, много от тях дори 
може да се разболеят в резултат на стреса, причинен от промените. В следващите глави 
ще обсъдим жилавостта, известна още като гъвкава адаптивност, която може да бъде 
развита на ниво физическо лице и организация.) 

Бързите промени вече не позволяват бавен, задълбочен, индивидуален трансфер на 
знания, така че е от съществено значение знанията на организацията да се събират и 
управляват. С прости думи, това е известно като управление на знанията. 

„Експертите твърдят, че знанието се е превърнало в централен производствен фактор в 
предприятието. Само тези компании, които са в състояние редовно да генерират нови 
знания, да ги разпространяват бързо в цялата организация и да ги проявяват в нов про-
дукт или услуга, ще бъдат успешни в дългосрочен план. Съответно корпоративното уп-
равление постепенно се превръща в управление на знанията и ученето.“5 

Какво е знанието от организаци-
онна гледна точка?  

Най-често се цитира определени-
ето на знанието от книгата на Да-
вънпорт и Прусак (2001, стр. 21): 
„[…] флуидна комбинация от 
опит, ценности, контекстуална и 
експертна информация, които 
осигуряват рамка за оценка и 
включване на нови преживява-
ния и информация.“  

В определението се появяват и 
експертният опит с емпиричните 
знания, свързани с него, които 
понякога дори не се признават 
съзнателно, но въпреки това си 
остават постоянен елемент. 

Много просто казано, експлицитното или обективното (когнитивно) знание е цялото зна-
ние в главата Ви. То обикновено се изразява с думи, числа, данни и формули и може 
лесно да се предава от едно лице на друго. Нашият свят сега се усложнява от огромното 
количество експлицитни знания (информация) – и именно тук е мястото на критичния 
поглед на източниците, за което говорихме в предишните раздели. 

Имплицитното или мълчаливо знание не е видимо, нито може лесно да бъде изразено 

(относително) ясно. То е лично по природа, т.е. свързано е и се корени в личния опит, 
във „вътрешния свят“ на някого. 

 

5 A tudásfogalom ellentmondásai a közgazdaságtan és a pszichológia határán Málovics Éva1 – Mihály 
Nikolett2; Buzás N. (ed.) 2005: Tudásmenedzsment és tudásalapú gazdaságfejlesztés. SZTE 
Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2005/2. JATEPress, Szeged, p 123-138 
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Западните култури поставят акцента си върху експлицитните знания, докато източните 

цивилизации подчертават значението на мълчаливото знание. Трябва да отчитаме това 
както по отношение на вътрешното, така и на външното сътрудничество. 

Важното за това ръководство, а и за управлението на знанията на организациите е, че 
имплицитните и мълчаливи знания присъстват едновременно с другите в ежедневието 
и в действията ни, като засягат нашите дейности и резултатите от тях. 

Една от фазите на управление на знанията в рамките на една организация е създаването 
на база от знания. Подробното ѝ описание е извън обхвата на настоящото ръководство, 
но идеята е да се оцени и събере съществуващото знание на организацията в база данни, 
с възможност за търсене. За разлика от мълчаливото (имплицитно) знание, експлицит-
ното знание сравнително лесно се оценява. 

Например, може да бъде от полза намирането на решение чрез игровизация, при която 

на въпросите, често задавани от служителите (мениджърите и персонала) и външните 
партньори (клиенти, доставчици, власти, медии), отговарят самите служители – за да 
може скритите знания също да изплуват на повърхността. 

При събирането на информация в рамките на иновативното мислене е важно също така 
да се събира информация от вътрешната база от знания – може да се окаже, че нужните 
знания или информация по други аспекти на проблема вече са натрупани от организа-
цията на по-ранен етап. 

Външните бази от знания включват научноизследователски сайтове, университети, про-
фесионални асоциации или съдържание, предоставени от популярни или професио-
нални списания – били те със свободен достъп или платени. 

СТЪПКА 2: ГЕНЕРИРАНЕ НА РЕШЕНИЯ  

В тази стъпка се генерират идеи. Генерирането на идеи ще бъде ефективно (ефикасно), 
ако факторите, които дават възможност за постигане на резултати, се вземат предвид от 

участниците в процеса. По този начин само идеи, в които си струва да се инвестират до-
пълнителни ресурси (време, капацитет на професионалистите), се запазват до края на 
процеса на генериране на идеята. 

На този етап разгледайте част 5 и част 6 (съответно Управление на сътрудничество и Уп-
равление на творческия процес) и приложете съдържанието им. 

 

По време на намирането на решения НЕ БИВА да се вземат предвид ограни-
ченията пред бизнеса.  

 

ШЕСТ МИСЛЕЩИ ШАПКИ 

Тук описваме прекрасния метод на шестте мислещи шапки на Едуард де Боно, но той 
може да се приложи и на няколко други етапа от иновационния процес и иновативното 
мислене. 



 

 
36 

 

Същността на този метод (или инструмент) е, че той на-

сърчава паралелно мислене, за разлика от естественото 
функциониране на нашите мозъци, което се основава на 
„оспорване“. Използвайки метода на шестте мислещи 
шапки, всички участници в процеса разглеждат даден 
проблем от един аспект в даден момент, като по този на-
чин, в хода на процеса, могат да бъдат обсъдени мно-
жество аргументи, аспекти и възможности. 

За повече информация, вижте съответния ЗАПИС В 
УИКИПЕДИЯ или купете книгата за Вашата корпора-
тивна библиотека. 

На този етап на иновативното мислене целта е да се на-
мерят възможни решения въз основа на идеите, които 

се появят и прецизират по време на събирането на ин-
формация. 

Съответно, общият процес на мислене с „шест мислещи шапки“ може да бъде структу-
риран, както следва. Това е само един пример, тъй като точният ред на шапките може и 
наистина трябва да се променя в зависимост от ситуацията. 

Докато организацията събере известен опит в прилагането на метода, би трябвало да се 
помисли за наемане на външен, опитен професионалист да води процеса. 

Възможен процес на етапа на намиране на решения: 

➢ Синя шапка (процес): Модераторът обяснява основните положения, другите 
участници със сини шапки го допълват, като в един и същи момент от процеса 
всички участници носят шапки с един и същи цвят. Въпреки че се предоставя и 

фактологична информация, това все още не е бялата шапка на фактите, тъй като 
сега само създавате основата на първоначалната мозъчна атака. 

➢ Зелена шапка (творчество): свободната мозъчна атака позволява да се направи 
списък на възможните решения. Могат да бъдат изказвани единствено идеи. 

➢ Бяла шапка (факти): изброяват се факти, свързани с идеите (т.е. решенията). 
(Участниците могат на свой ред да споделят фактите за всяка идея, или да добавят 
нови шапки за всяка идея, като се започне от „бялата шапка“.) 

➢ Червена шапка (чувства): участниците споделят чувствата си за идеите. 

➢ Жълта шапка (ползи): изброяват се ползите, свързани с отделните идеи. 

➢ Черна шапка (предупреждения): изброяват се рисковете, свързани с индивиду-

алните идеи. 

По искане на някого или по предложение на водещия, синята шапка може да бъде пос-
тавена във всеки един момент, за да се изясни къде се намират участниците в процеса. 

В процеса на мозъчна атака можете да се върнете към една и съща шапка няколко пъти 
– но това е възможно само когато носите синя шапка. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Six_Thinking_Hats
https://en.wikipedia.org/wiki/Six_Thinking_Hats
https://en.wikipedia.org/wiki/Six_Thinking_Hats
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Може да се питате, скъпи читатели, „Какви са всички тези глупости с шапките, когато се 

обсъждат сериозни неща?“ Моля, имайте предвид, че човешкият ум, когнитивното мис-
лене и емоциите често ни заблуждават – много по-често, отколкото си мислите – и пред-
разсъдъците или някакъв предишен опит могат много добре да замъглят погледа Ви. 

Може би ще Ви убеди това, че бащата на метода, Де Боноо, изучава когнитивните про-
цеси, паралелното и странично мислене и „методологията на учене, което остава за по-
дълго“. Разработките му са достъпни на 34 езика. Книгите му за техниките са задължи-
телни четива в началните и средните училища в много страни. В шедьовъра си от 1969 г. 
(„Механизмът на ума“) той изпреварва времето с около десет години, като обсъжда въп-
роси, свързани с логиката и неговите хипотези в крайна сметка биват потвърдени от на-
учни методи: Чувствата, които възникват по време на възприемането, са най-важ-
ните фактори, когато вземаме решения. 

Методът на шестте мислещи шапки помага да се „излъже“ този емоционален фактор, 

който действа като автопилот и подкрепя формирането на най-обективното мнение. 

МОЗЪЧНА АТАКА 

Основите и принципите на мозъчната атака са създадени от рекламния специалист 
Алекс Осбърн през 40-те години на миналия век и са популярни оттогава. Защо? Тъй като 
методът разчита на някои прости правила и, когато се прилага добре, всяка компания, 
организация или екип могат да се възползват от него. 

Участниците: 

➢ работят в малки групи (обикновено между 5 и 12 души); 

➢ напълно изключват критичните забележки и поставянето на етикет (на идеята, 
или човека, на когото му е хрумнала), както и контрааргументите*; 

➢ се подпомагат от водещ; 

➢ търсят решения на предварително зададен проблем; 

➢ събират идеи без коментари в писмена форма (с помощта на творчески методи, 

ако така решат);  

➢ оценяват и класират идеите в края на сесията, като използват други техники 
(например точкуване).  

(* контрааргументите, причините за изключване и факторите ще бъдат разгле-
дани на етапа на подбора на идеите) 

Новите идеи и свободното мислене се стимулират от влиянието на групата в атмосфера 
на доверие. Атмосфера на доверие се постига в отсъствието на преките ръководители 
или ако културата на организацията изначално се основава на доверие.  

Съществуват и подобрени версии: в обратната мозъчна атака, участниците събират при-
чини, с които могат да се обяснят някои съществуващи състояния.  
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Друга вълнуваща възможност 

е, когато участниците умиш-
лено се опитват да причинят 
дефекти, като намират всички 
възможни недостатъци. 

Друга известна техника е Мо-
зъчната атака с писане: Тех-
ника, при която всяка идея се 
записва от нейния автор, след 
което се предава на следва-
щия човек, който използва 
писмените идеи като вдъхно-
вение, преди да добави свои 

собствени мисли и да предаде заданието на следващия по ред. 

С техниката на Разбиването на звезди от друга страна, се съсредоточаваме върху проб-
лема, а не върху решението. На някого му хрумва идея, например за въвеждане на нов 
продукт, а другите започват да бомбардират концепцията със специализирани, задъл-
бочени въпроси (например „коя е целевата група?“). Идеята е концепцията да се обсъди 
възможно най-задълбочено, преди да се инвестират ресурси в нея. 

Други техники за мозъчна атака са „Печа 
Куча“ и методологията на Чарет. Пър-
вата е техника за бъзро представяне, при 
която на всеки оратор се дават само 6 ми-
нути и 40 секунди за презентацията му. 
Има право да показва общо двадесет 

слайда, но само по двадесет секунди на 
слайд, като по този начин могат да се изна-
сят 14 лекции една след друга. Последната 
се прилага, когато има повече теми за об-
съждане. Участниците са разделени на ня-
колко по-малки групи за мозъчна атака, 
като всяка група работи по конкретни 
теми. 

 

МИСЛОВНА КАРТА  

„Вашият мозък е като спящ гигант.“ Така започва книга на Антъни Питър „Тони“ Бю-

зан. Самата книга описва няколко метода, които могат да бъдат използвани за учене и 
решаване на проблеми, включително и мисловна карта. 

Мисловната карта е сложно изображение или по-скоро творческа диаграма. Тя позво-
лява едновременни асоциации, пространствена стимулация и групиране, както и създа-
ването на холистични системи, което я прави изключително ефективен инструмент за 
визуализация. Ако сами създадем визуалните елементи, ще се реализира активно учас-
тие. Използвайки получената визуализация, можем да подчертаем и областите от спе-
циален интерес. Създаването и дешифрирането на мисловни карти също активизира 
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двете полукълба на мозъка, като се задейства логичното и творческото мислене, като 

същевременно се разпалва и искрата на емоциите.  

Какъв е смисълът от използването на творчески решения за улавяне на идеите, които 
събирате? Кратко обяснение: тайната се крие в това как работи човешкият мозък. Когато 
си водите бележки по традиционния начин, използвате лявото полукълбо, докато твор-
ческите представяния, като мисловната карта, са в „компетенциите“ на дясното по-
лукълбо. (Лявото полукълбо отговаря за речта, писането, четенето, броенето, логиката, 
анализа, изброяването в списък, подробностите, подреждането на задачите, последова-
телността; докато ролята на дясното полукълбо включва въображение, цветове, раз-
мери, пространствено-визуални стимули, музикалност, холистично възприятие, много-
задачност.) 

Записването на генерираните идеи чрез визуално представяне също помага за ражда-
нето на допълнителни идеи и структурирането на съществуващите. 

Напоследък доста често може да попаднете на понятието „хора, мислещи с дясното и 
лявото полукълбо“. Всъщност, има хора, които предпочитат да използват повече опре-
делено полукълбо, малко пренебрегвайки другото, но всички можем да използваме це-
лия си мозък, ако пожелаем. Всеки притежава всички функции, просто може да не знае 

как да използва една или друга. За да мислим наистина ефективно, имаме нужда от це-
лия си мозък – и мисловните карти и подобните творчески методи спомагат за това, като 
ни помагат да мислим за нещата по неограничен, но систематичен начин.  

От практическа гладна точка: 

➢ основните теми се разклоняват от центъра на мисловната карта (който в случая 
е в средата на листа или екрана, но центърът може също да бъде разположен в 
горната част); 

https://venngage.com/features/mind-map-maker  

https://venngage.com/features/mind-map-maker
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➢ всяко разклонение съдържа по една ключова дума (написана на свързваща ли-

ния с главни букви); 

➢ по-маловажната информация (например подчинените идеи) са свързани към 
основните разклонения с по-тънки черти; 

➢ Разклоненията образуват структура, свързана с възли. 

➢ По време на COVID-19 използването на онлайн приложения за мисловна карта 
(GitMind, Mindomo, Coggle) се е увеличило значително поради работата от 
вкъщи; 

В обобщение, мисловната карта е визуален инструмент, при който се използват думи, 
цветове, както и изображения и графики, за да се покаже информация във форма, която 

лесно се усвоява от ума и му служи за вдъхновение. 

Същността на тази форма на визуализация е, че детайлите се показват, като се започне 
от центъра, към който са свързани разклонения. 

  

Някои онлайн приложения за мисловна карта: CANVA, BUBBL, MINDMAPS, 
MIRO. 
 

СЕБЕУТВЪРЖДАВАНЕ  

Себеутвърждаването не е специално за генерирането на идеи, но значително помага 
на екипите ефективно да предлагат идеи. 

https://learningfundamentals.com.au/how-to-mind-

map/ 

https://www.canva.com/graphs/mind-maps/
https://bubbl.us/
https://www.mindmaps.app/
https://miro.com/online-brainstorm-tool/
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Себеутвърждаването е отношението и поведението, при които едновременно можете 

да отстоявате своите интересите (идеи), но и да приемате интересите (идеите) на дру-
гите. 

Това може да изглежда противоречиво за хората, които все още не са научили или раз-
вили това отношение – но не е така. 

Нека да видим защо:  

Тази фигура е на базата на инстру-
мента Томас - Килман. 

Стилът на управление на конфликти 
може да бъде оценен чрез различни 
тестове, включително инструмента 
Томас-Килман и различни други инст-

рументи за оценка на компетент-
ността, и така управлението на конф-
ликти може да бъде развито посредс-
твом целенасочени обучения въз ос-
нова на резултатите от тези оценки. За 
да се насърчи ефективността на тези 
обучения, може да се прилага и ин-
тердисциплинарен надзор. 

Избягване -  характеризира се с ниска 
самооценка и ниска кооперативност. 
В ситуацията няма или има ниска 
лична печалба. Те не искат или не се 

осмеляват да изразяват мнение или 
идеи. 

Конкуренция – характеризира с високо себеутвърждаване и ниска кооперативност. Ис-
кат висока собствена печалба, „само те могат да бъдат прави“. 

Угаждане - характеризира се с ниско себеутвърждаване и висока кооперативност. Дру-
гата страна ще спечели, за сметка на угаждащата страна. 

Компромис – характеризира се със средно себеутвърждаване и средна кооперативност. 
Търсят приемлива печалба за всяка страна. Независимо дали в мозъчната атака или при 
вземането на решения, важни са хората, които участват (те не искат да обиждат или на-
раняват никого, но до известна степен отстояват интересите си.) 

Сътрудничество – характеризира се с високо себеутвърждаване и висока кооператив-

ност. Те се опитват да доведат общата печалба до максимум. Те се фокусират върху проб-
лема или целта на мозъчната атака или при вземането на решения и ги изясняват и на 
останалите участници (когато правилно използват дадената техника). По този начин 
вместо върху потенциалните индивидуални нарушения акцентът ще бъде прехвърлен 
върху реалните проблеми и задачи. Участниците дават и получават пространство за спо-
деляне на идеи и аргументи. 

https://www.psychometrics.com/wp-content/uploads/2020/09/TKI-

conflictmodes-01.png 
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Всяка стратегия има свои предимства, които се прилагат в определени ситуации, но стра-

тегиите, които водят до загуба за някоя от страните няма да бъдат от полза в дългосрочен 
план. 

Някои примери за стратегии за изключителни случаи: 

➢ в спешна ситуация отговорното лице трябва да вземе решение; няма време за 
намиране на консенсусно решение; 

➢ когато мениджър иска да насърчи пасивен служител да поема рискове и отго-
ворности си струва да се използва съвместното или компромисно поведение, 
дори когато се получава не толкова добра идея. 

СТЪПКА 3: БЪРЗО УЧЕНЕ  

В първата стъпка бяха оценени пазарните възможности и условия в рамките на събира-

нето на информация. В тази стъпка на потенциалните клиенти и потребители се задават 
въпроси за планираната идея с помощта на пробен модел или прототип, изготвен спо-
ред идеята. Това означава, че можете да разгледате доколко Вашият модел отговаря на 
пазарните изисквания и очаквания, установени чрез събиране на информация. 

Основните компетенции в тази стъпка са: 

➢ способността да разбираш и емоционално да се идентифицираш с видовете 
потребители и техните нужди; 

➢ способността да установяваш и синтезираш проблеми и възможности; и 

➢ мултидисциплинарно творческо мислене, както с вътрешни партньори (служи-
тели), така и с външни (пазарни участници). 

По време на бързото учене НЕ БИВА да се вземат предвид ограниченията 
пред бизнеса. 

 

ЦЕЛЕВА СТРАНИЦА   

Целевата страница е подстраница на уебсайт, на която потенциалният купувач пристига 
след кликване върху предоставената връзка. Съдържанието на тази страница е разрабо-
тено специално за целева аудито-
рия, за събуждане на интереса на 
посетителя. Съдържанието е по-под-
робно от реклама, но иначе относи-
телно кратко. 

Целевата страница обикновено се 
използва за генериране на поръчки 
или събиране на потенциални кли-
енти, но може да служи и за целите 
на бързо оценяване на иновативна 
идея. В този случай, на посетителя 
може да бъде предложена отстъпка 

PhotoMIX Company Pexels 
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при бъдеща поръчка на продукта или услугата, в замяна на предоставяне на обратна 

връзка във формуляр.  

Идеята е страницата да достигне до потенциалните купувачи чрез онлайн канали. 
Следва да се анализира посещаемостта и (при наличие на формуляр за обратна връзка) 
да се измерва реакцията и да се анализира обратната връзка. Важно е, когато се пред-
лага отстъпка или друга полза за последваща поръчка, да се отбележи, че ще се наложи 
да запазим необходимите лични данни – винаги спазвайки принципите и правилата на 
ОРЗД, разбира се. 

Целевата страница е структурирана подобно на едностраничен уебсайт с дълго превър-
тане.  

Ще имате нужда от:  

➢ грабващо заглавие; 

➢ една или повече добри снимки; и 

➢ ясен текст, който описва предмета на Вашите усилия за бързо учене (планиран 
продукт, услуга или решение) и Вашите очаквания (какво трябва да направи по-
сетителят). Тогава… 

➢ … се показва подкана към действие и съответният бутон, на който посетителят 
може да щракне. 

Важно е и може би очевидно, ако внимателно сте чели ръководството дотук, че целевата 
страница може да представя само един вид продукт или услуга! 

ЖИЛАВОСТ  

Жилавостта, също както себеутвърждаването, не е инструмент, свързан с конкретна 

стъпка от иновативното мислене, а функция, която насърчава здравословното функцио-
ниране на организацията.  

Жилавост е способността на една система (човек, организация, екосистема) да се адап-

тира успешно, независимо от силните, повторните или дори шокови външни влияния. 

Казано просто, това е способността да устоиш на „неизбежни трагедии“.  

Най-важните елементи на жилавостта са следните: 

➢ емпатия; 

➢ усещане за лична или организационна ефективност; 

➢ непредубеденост; 

➢ контрол на емоциите; 

➢ контрол на импулсите; 

➢ реалистичен оптимизъм; 

➢ разчупено мислене. 

Какво общо има жилавостта с иновативното мислене и управлението на иновациите? 

В процеса на управление на иновациите организациите или физическите лица често мо-
гат да се окажат в неочаквани ситуации. Може да има опълчване срещу тях, на което 
трябва да се устои и с което да бъде подходено правилно. Всичко това изисква гъвкавост. 
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Подобни ситуации, не непременно неочаквани, но със сигурност нежелани, могат да 

включват отхвърлянето на нашата брилянтна и свидна идея от пазара и потенциалните 
клиенти във фазата на бързо учене. Жилавата организация ще си извади заключения и 
без големи емоционални драми ще премине към извършването на бърз пазарен тест с 
друга идея. 

Това умение може да бъде развито! На разположение има всякакви обучения, а броят 
на професионалните източници расте с всяка минута. 

Няколко ключови елемента за развиване на жилавост: 

➢ Да виждаш положителната страна и новите възможности в неблагопри-
ятни събития и процеси; 

➢ Да изграждаш реалистично самочувствие; 

➢ Да признаваш находчивостта и компетенциите на индивида и организа-
цията (Следва да се провежда висококачествено проучване на компетен-
циите на индивидуално ниво, което може да бъде свързано с изгражда-
нето на базата от знания на организационно ниво); 

➢ Да се научиш да продължаваш напред и да превръщаш неблагоприят-
ните събития в нещо добро.  

Инструментите, посочени при събирането на информация, могат да се използват и 
за бързото учене. 

СТЪПКА 4: ПРОВЕРКА  (ВАЛИДАЦИЯ)  

Целта на проверката е да се получи обратна връзка от всички участници и/или групи, 
имащи досег с резултата или които са засегнати от него, за това дали той отговаря на 

функционалните, техническите и др. изисквания и очаквания и дали има реална пазарна 
стойност. 

След това резултатите от този етап трябва да бъдат трансформирани в набор от продукти 

от работата, които се използват като входни данни в следващата стъпка – стъпка 5 – Син-
тез на продуктите от работата. 

Важно е да се разработи стратегия за интелектуална собственост, с която  организацията 
да защити всички потенциални решения. За допълнителни насоки, вж. част 4 (Управле-
ние на интелектуална собственост) и част 5 (Управление на сътрудничество). 

 

По време на проверката НЕ БИВА да се вземат предвид ограниченията пред 
бизнеса. 

 

ЦЕЛЕВА СТРАНИЦА 

Целевата страница вече беше спомената като вариант във връзка с бързото учене. На 
този етап на целевата страница вероятно може да бъде предоставена дори по-конк-
ретна информация за планирания продукт или услуга. 
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ФОКУС ГРУПИ 

Методът на фокус групата е качествена изследователска техника, която позволява на 
този, който я използва, да научи мненията на потенциални клиенти. Това е групова дис-
кусия, водена от обучен модератор (психолог, социолог или друг професионалист, който 
е запознат с психологията и има опит в нея). Обикновено двама души водят групата, еди-
ният води процеса, а другият записва съответните събития. 

На груповата среща присъстват потенциални клиенти (потребители), които са интервю-
ирани от водещ, който има списък с предварителни въпроси (насоки). По същество това 
е събеседване, понякога съчетано с попълване на въпросник. Водещият може да се отк-
лони от този списък, даже трябва да го направи, когато участниците повдигнат нови ас-
пекти, незасегнати преди, във връзка с темата. В такива случаи целта е да се постигне по-
задълбочено разбиране на тези нови аспекти. 

Във фазата на проверка на иновативното мислене, в допълнение към въпросите „какво“ 
и „как“, изследването се опитва да даде отговори и на въпроса „защо“, като по този на-
чин се получава по-задълбочен поглед върху мотивацията и нагласите на научните су-
бекти (потенциалните клиенти и потребители). 

Продължителността обикновено е 1,5-2 часа и се правят видео и аудио записи. Отново, 
не забравяйте за ОРЗД! 

Така че, интервюто във фокус група може да разкрие първопричините за приемането 
или отхвърлянето на дадена идея – и независимо от продукта от работата, тези причини 
могат да бъдат използвани за нови съображения и разработването на нови идеи, така че 
базата от знания на организацията да може да бъде развита.  

Основните елементи на организирането и управлението на фокус групи са както 

следва: 

➢ Съставяне на въпросника (3-5 страници) по такъв начин, че отделните въп-
роси да са конкретно свързани с предварителни предположения (напр. по-

казателите за стойността на продукта или услугата); 

➢ Покана за участие – изпратена лично, по телефона, чрез електронни сред-
ства (приложения за управление на събития и социални мрежи); 

➢ Изпълнение – бъдете внимателни; не губете от фокус планираната тема 
(като „тема” да се тълкува като самата изпитвана идея, а не конкретно въп-
росите от въпросника); 

➢ Водене – водещият трябва да обръща специално внимание на метакoму-
никацията на участниците, тъй като тя разкрива повече от думите, които се 

изказват; 

➢ Специално внимание следва да се обръща на въпросите, които обединя-
ват или разделят групата, и те трябва да бъдат подчертани и в резюмето, 
тъй като то предоставя ценна информация относно идеята и, на по-късен 
етап, ако идеята действително стигне до пазара, за маркетингова комуни-
кация. 
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СЪБИТИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ И СТАРТИРАЩИ КОМПАНИИ  

Разработката и прототипът на дадена идея, продукт или услуга могат да бъдат предста-
вени на заинтересованите страни по време на събития за професионалисти. 

В допълнение към традиционните конференции и събития за професионалисти, почти 
всеки ден се появяват нови видове – срещи, хакатони (комбинация от хакерство + мара-
тон), и Бог знае какво още друго.  

Заслужава да се спомене така наречената техника за самопрезентация или асансьор-
ната реч. Този вид реч е кратко описание на идея, продукт или в случай на самопре-
зентация – на въпросното лице – което продължава докато трае пътуването с асансьор. 
Може да варира по дължина от приблизително тридесет секунди до две минути. 

Идеята е да търсите нови възможности да се представите и да се възползвате от тях както 
трябва. Опитът и знанията, придобити по време на развиването на професионална 

мрежа, могат да бъдат използвани и при тези събития; всъщност, ако темата е подхо-
дяща за целта, може да организирате собствено събитие, дори да дадете възможност за 
потвърждаване на някоя идея. 

През 2020 г. бе доказано, че по-голямата част от тези събития могат да се провеждат 
онлайн. 

➢ Уважаеми читателю, твоята организация може да бъде и организатор на 
такова събитие!  

➢ За млад служител (но и за опитен член на персонала) да организира пър-
вото (или поредното) онлайн събитие на организацията може да бъде мо-
тивираща задача. 

 

ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ  

Съвсем естествено е, че ако правите нещо, напр. конвенционални помпи, те са Ваша соб-

ственост, докато не ги продадете или не ги раздадете. Вие също така сте наясно с риско-
вете пред тази Ваша собственост. Ако не се грижите за нея, може да бъде открадната. 
Ето защо трябва да се грижите за нея. Държите я под око или, ако това не е възможно, я 
държите заключена и/или наемате хора или електронни системи да я пазят и я застра-
ховате. 

https://www.youtube.com/watch?v=UI6awSVXShE
https://www.youtube.com/watch?v=UI6awSVXShE
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Но изведнъж Ви хрумва чудесна идея, или ре-

зултатите от Вашата изследователска работа 
довеждат до знания, които на свой ред улесня-
ват производството на помпи с много по-добри 
технически характеристики и по-ниски раз-
ходи. Разбира се, съхранявате готовите си про-
дукти в затворен склад, докато не ги прода-
дете. Но, да речем, Ваш конкурент си купи 
помпа, разглоби я, копира Вашите решения и 
бързо изкара така произведения продукт на па-
зара. Неговият продукт естествено ще бъде по-
евтин от Вашия, защото не трябва да поема раз-
ходите за развойната дейност. Отнело Ви е 

много време и средства за превръщането на 
идея или знания в продаваем продукт, т.е. за 
иновации. А се озовавате с купчина продукти, които не можете да продадете, а дори да 
можехте, това щеше да е възможно на цена под производствените разходи. Освен това, 
Вашият нов продукт вече не си струва да се произвежда. 

Общата характеристика на резултата от традиционното производство на помпи и от ино-
вационния процес е, че и двете могат да бъдат откраднати. Кражбата е незаконна смяна 
на собствеността. Промяната на собствеността предполага съществуването на имущес-
тво. При конвенционалните помпи това имущество има физически, материални характе-
ристики. Интелектуалният продукт, създаден в резултат на иновационния процес, обаче 
няма такива осезаеми характеристики. Оттук и разликата между материални и немате-
риални продукти.  

Ако продуктът няма физически, материални характеристики, той не може да бъде защи-
тен от кражба, като се държи под око, под ключ или охрана. Остава само един вариант 
и това е правната защита. 

Както споменахме в уводната част, добрият мениджър по иновациите ще се стреми с 
всички сили да управлява разработването на продукт или услуга, които клиентът да купи. 
Нека добавим към това твърдение, че той трябва да осигури и защита на интелектуал-
ната собственост, създадена по време на иновационния процес. За тази цел той следва, 
ако е необходимо, да избере и приложи подходяща форма на правна защита. 

Проблемът не е нов. Неговото съществуване се забелязва още от времето на първата 
индустриална революция и именно тогава започва развитието на различни форми на 
правна защита. Днес вече са разработени широк набор от средства за правна защита. 
Описанието на всички варианти обаче е извън обхвата на настоящото ръководство. За-

това обръщаме внимание само на онези основни понятия за защита на интелектуалната 
собственост, които винаги трябва да се разглеждат от мениджърите по иновациите по 
време на иновационния процес.  

➢ Всички форми на защита, различни от защитата на ноу-хау и авторското право следва 
да бъдат разрешавани от компетентните органи. 

➢ Закрила на интелектуалната собственост може да бъде получена само ако тя все още 
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не е била разкрита. Разкриването включва, но не се ограничава до пускането на па-

зара, публикуването на електронен или хартиен носител, споменаването в професи-
онални или други комуникации и др. 

➢ Няма такова нещо като „глобален патент”! (Който твърди, че има такъв лъже.) Защи-
тата следва да се прилага в отделни държави или групи държави. 

➢ Защитата е много скъп процес, особено ако Вашата молба е подадена в повече от 
една държава. В много случаи поддържането на защитата също струва много пари. 
Освен това е трудно да разберете за нарушаването на правата Ви върху интелекту-
ална собственост. Ако узнаете такова и не сте в състояние да постигнете извънсъ-
дебно споразумение с нарушителя, нарушението следва да бъде доказано. Това са 
доста скъпи процедури, особено когато се извършват в чужбина. Струва си да се нап-
рави анализ на разходите и ползите. 

➢ Най-икономичните решения включват поддържането и прилагането на строга пове-
рителност, бързо внедряване на иновационни процеси и бързо и ефективно пускане 
на пазара, така че докато се появят правонарушителите да можете да изградите 
силна пазарна позиция и да реализирате значителна печалба. 

➢ Върху интелектуалната собственост има имуществени и лични права. Правото на при-
тежание или използване/употреба на интелектуалната собственост може да бъде 
продадено (закупено), заложено или наследено. Вашите лични законни права на 
изобретател или автор не могат да бъдат продадени (те са лични). 

➢ В много случаи имуществените и личните права са разделени. Типичен пример за 
това е, когато служител на дружество създава интелектуален продукт, който следо-
вателно е платен, а разработването на нови продукти и услуги е част от задълженията 
в трудовия му договор. В този случай собствеността принадлежи на предприятието, 

което му плаща. 

➢ Мениджърът по иновациите трябва винаги да има предвид, че може да генерира 
приходи от резултатите от иновациите, дори разработеният нов продукт да не е про-
изведен или реализиран от самия разработчик. За целта, можете да продадете пра-
вата на притежание или експлоатация на интелектуалната собственост.  

СТЪПКА 5: СИНТЕЗ НА ПРОДУКТИТЕ ОТ РАБОТАТА  

На този етап, въз основа на намирането на решения → бързото учене → проверката, ре-
зултатите, генерирани по време на етапа на проверката, се сравняват с информацията, 
получена на първия етап (събиране на информация). 

Целта е творчески генерираните продукти от работата да се интегрират, като се вземат 

предвид 

➢ изискванията на пазара;  

➢ техническа осъществимост; и 

➢ бизнес жизнеспособността, 

за да се създадат решения, основани на знанието, подходящи за организацията като 
цяло. 
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Това е първият етап, на който трябва да се вземат предвид ограниченията 
пред бизнеса. 

 

В следващите раздели са описани някои инструменти за синтез на продуктите от рабо-
тата.  

МИСЛОВНА КАРТА 

Методът на мисловната карта, описан за генериране на решения, може да бъде прило-
жен и тук. 

Той набляга върху проблема, който трябва да бъде решен. Решенията, които са останали 
след проверката, са върху основните разклонения. Под тях (в същата структура за всички 

решения) се съдържат проучваните характеристики, включително техническата осъщес-
твимост и ограниченията пред бизнеса. Резултатът е ясна визуализация на решенията, 
които помагат на висшето ръководство да вземе решение. 

ШЕСТ МИСЛЕЩИ ШАПКИ 

Методът на шестте мислещи шапки, описан по-рано, също е много ефективен, особено 
когато мениджърът по иновациите възприема противоположни мнения в рамките на ор-
ганизацията по отношение на осъществимостта и ограниченията пред бизнеса. 

Тъй като всички участници могат да събират становища и аспекти, свързани с всички 
предложени варианти и ограничения пред изпълнението, като вземат предвид всички 
гледни точки (факти, чувства, предимства, контрааргументи, идеи), това е полезен метод 
за вземане на решения. 

Ако на този етап приложим метода на шестте мислещи шапки, структурираното водене 
на бележки е особено важно.  

ДРУГИ ИЗВЕСТНИ МЕТОДИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА РЕШЕНИЯ 

В организациите вземането на решения (стратегически и оперативни) е обичайна дей-
ност, така че мениджърите имат повече опит в процеса на вземане на решения, откол-
кото в други елементи на иновативното мислене. 

При иновативното мислене синтезът на продуктите от работата всъщност е същият като 
при всеки друг процес на вземане на решения. Не се колебайте да използвате най-доб-
рите практики. Ако смятате, че някоя доказана система е скучна или вече не е полезна, 
не се колебайте да потърсите различна. 

Друг метод за улесняване на процесите на вземане на решения е платформата за управ-
ление на идеи и сътрудничество в облак (Be-novative), която подпомага дистанцион-
ното провеждане на мозъчна атака и оценка на концепции.  

 

➢ При вземането на решения трябва не просто да се вземат предвид силните 
страни на различните поколения, но и да се възползваме, в положителния 
смисъл на думата, от тях. 

https://www.be-novative.com/).
https://www.youtube.com/watch?v=XZoWLoKP8i0&list=PLdgYDH0sBrjLMn1HRpsx7gEF38bQ-ThYI&index=4


 

 
50 

 

 

СТЪПКА 6: РЕЗУЛТАТИ  

В крайна сметка висшето ръководство следва да вземе решение за това кои от възмож-
ните продукти от работата от стъпка 5 осигуряват най-доброто решение на проблема 
и/или възможността, т.е. кой продукт от работата най-добре включва установените 
нужди на потребителите и съответства на целите на организацията. 

Ако не може да се намери продукт от работата, който отговаря на нуждите на организа-
цията, това трябва да се счита за валиден резултат и тогава изборът ще бъде или да се 
повтори процесът от стъпка 1 до 6, или да се прекрати този конкретен подход и да се 
проучат други възможности. 

МАТРИЦА НА РЕШЕНИЯТА 

Този почти невероятно прост инструмент може да подкрепи вземането на решения по 
обективен начин. Подготовката отнема време, но си струва. След това може да се пос-
тигне бърз напредък и да се вземат бързи решения. 

➢ Най-напред съберете критериите, които са от съществено значение или са важни 
в процеса на вземане на решение (само няколко примера: нужна инвестиция, 
очаквани приходи, очаквани разходи за маркетинг и продажби, очаквано прие-
мане на пазара и т.н.; оценките се определят по предварително определена 
скала); 

➢ След това разработете точковата система: скалата, която трябва да се използва за 
отделните аспекти (напр. идеята с най-ниски нужни инвестиции получава най-ви-
сок резултат и т.н.) и тълкуването на скалата. Може да има критерии, при които 

„да“ = 1 и „не“ = 0. 

➢ В следващата стъпка се определят тегловните коефициенти. Не всички критерии, 
определени по-горе, са еднакво важни, откъдето идва и тежестта. Претеглянето 

се определя от условията и целите на организацията, така че няма задължителна 
или дори препоръчителна система за задаване на тегла. 

➢ След всичко това може да последва оценка. 

➢ Това е „проста математика“: 

· оценка * теглови коефициент за всеки критерий; 
· събират се резултатите за даден вариант;  
· избира се вариантът с най-висок резултат. 

РЕЗЮМЕ НА СТЪПКИТЕ  

Предназначението на настоящия документ е да служи като ръководство, така че потре-
бителите с всички видове модели на поведение и мислене следва да могат спокойно да 
го използват. Ето защо обобщаваме най-важното от стъпките, описани в стандарта 
CEN/TS 16555-3_Иновативно мислене и свързаните с него инструменти в лесна за тълку-
ване таблица тук. 
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*Разбира се, списъкът не е изчерпателен и други инструменти са на разположение 
на всяка стъпка. Трябва да сте иновативни и ако даден метод не води до (задоволи-
телен) резултат в дадена фаза, потърсете друг. 
 
Стъпките на иновативното мислене са 
илюстрирани на фигурата по-долу: 
както виждате, всяка стъпка е незави-
сима задача, която трябва да бъде из-

пълнена за ефективно прилагане на 
иновативното мислене, и тези незави-
сими задачи следват една друга, зало-
жени в процеса на иновативно мис-

лене, като перлите на огърлица. Стъп-
ките от 1 до 6 са както е посочео в тази 
фигура: 
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РЕЗЮМЕ 

За да затвърдим съдържанието на този модул, нека отново разгледаме основните данни 
и да обобщим ключовите идеи, за да улесним разбирането и да осигурим по-добро ов-
ладяване на понятието иновативно мислене. Можем по-добре да разберем иноватив-
ното мислене от гледната точка на шахматиста. В иновациите, използвайки аналогията 
на шаха, царят е купувачът. Целта на играта е да се матира противниковият цар, и да се 
осигури постоянно състояние, при което царят е в шах. Такъв е случаят и с иновациите, 
при които се разработват и пускат на пазара нови или значително подобрени продукти 
и услуги, за да се убеди царят (купувачът) да закупи резултата от иновационния процес.  

По принцип иновациите са процес, в който дадена идея или концепция може да се пре-
върне в:  

➢ Нов продаваем продукт или услуга; 

➢ Нова технология; 

➢ Нов маркетингов метод; 

➢ Нов бизнес модел или организационно решение. 

Семейството от 7 стандарта CEN/TS 16 555 предоставя незадължителни насоки относно 
техниките за управление на иновациите. Части от семейството стандарти: Система за уп-
равление на иновации, Управление на стратегическа информация, Иновативно мислене, 
Управление на интелектуална собственост, Управление на сътрудничество, Управление 
на творчески процес, Оценяване на управлението на иновации.  

Семейството от стандарти предлага насоки за организациите по отношение на:  

➢ Разбирането и осъзнаването, че иновациите присъстват в почти всяка организа-
ция (което може да бъде комуникирано с външния свят и да доведе до положи-

телен пиар/имидж на организацията); 

➢ Осигуряването на добавена стойност при функционирането на организаци-
ята/предприятието чрез повишаване на осведомеността за иновационната дей-
ност; 

➢ Приноса към ефективността на иновационната дейност чрез методи, процедури 
и информация. 

Освен това използването на стандартите за иновации осигурява подкрепа за по-малко 
експерименти и повече резултати при разработването на нови инвестиции, свързани с 
иновациите. 

Целта на иновативното мислене е да се увеличи пазарното въздействие и ефективността 
на предприятието или организацията.  

Етапите на иновативното мислене са събиране на информация, намиране на решения, 
бързо получаване на информация, проверка, обобщаване на резултатите, и накрая, син-
тезиране на резултатите. 
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УПРАВЛЕНИЕ НА МОТИВАЦИЯТА 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Какво е мотивацията? Какво отношение има към промишленост 4.0? Защо трябва да 
учим за нея? Възможно ли е изобщо да се научи? Може ли да се управлява? Ако да – 
как? За отговор на тези въпроси, настоящото ръководство съдържа полезни практически 
знания и инструменти за управление на мотивацията на работното място. Но първо, да 
започнем с въпроса защо мотивацията е важна, след това ще можем да се опитаме да 
разберем какво представлява и какво означава това за мен? 

Важно е да се разбере какво вдъхновява служителите да са ефективни на работното 
място. Какво ги кара да постигат поставените им цели, да произвеждат страхотни про-
дукти и да предоставят отлично обслужване? Отговорът на тези въпроси е много важен, 
ако искаме да разберем и да управляваме работниците и служителите.  

Нека започнем с ролята на ефективната работа. Ефективността се разглежда като функ-

ция от три фактора и се изразява със следното уравнение: 

 

Както виждате, ефективността е функция от взаимодействието между личната мотива-
ция, способността и средата. Тук мотивацията е една от ключовите сили, които стимули-
рат производителността на труда и е от жизненоважно значение, ако някой се стреми да 
работи ефективно. Въпреки че мотивацията е от критично значение обаче, сама по себе 

си тя не е достатъчна. Наличието на необходимите знания, умения и компетентност или 
способности, за извършване на работата, също е важно и понякога е наложително за 
успех. И накрая, наличието на ресурсите, информацията и подкрепата, от които се нуж-
даем, за да работим ефективно, е от решаващо значение за определяне на ефектив-
ността. Те често се наричат фактори на средата. В различни моменти някои от тези три 
фактора може да бъде ключът към високата производителност на труда.  

Да си мотивиран не е единствената причина да работиш ефективно, но със сигурност е 
много важно за производителността на труда. Вашият персонал ще работи много по-
добре, ако е вдъхновен от това, че самата работата е интересна, приятна, удовлетворя-
ваща и предизвикателна, а не защото тя е част от задълженията им. В резултат на това, 
ако искате да насърчите хората да не са пасивни на работното място, да преминат към 
нов начин на работа, трябва да разбирате повече от мотивация.  

Етимологията на думата „мотивация“ е свързана с движението. Движението е от ос-
новно значение за мотивацията. Мотивацията е в действията; да правиш нещо, за пос-
тигане на желания резултат. Мотивацията е вътрешното ни желание да постигнем нещо 
важно за нас. Това желание ни кара да действаме. Някои хора определят мотивацията 
по отношение на неудовлетворени нужди, които искаме да задоволим; или цел, която 
искаме да изпълним. 
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Мотивацията е процесът, който ни стимулира да направим нещо. Това, което ни кара да 

действаме, независимо дали става дума за среща с нов клиент или за разработване на 
нов план.  

Терминът „мотивация“ често се използва, за описване защо правим нещо. Това е движе-
щата сила зад нашите действия. Мотивацията не е само започването на определен вид 
поведение; тя включва и фактори, които ни карат за продължаваме да правим нещо.  

 

Starbucks  

Starbucks Corporation е една от най-известните вериги кафенета в света. Тя има около 
4000 клона по целия свят. Starbucks пече и продава специално кафе на зърна и продава 
свързани напитки и закуски. Starbucks редовно се оценява като добро място за работа от 
Fortune и The Financial Times. Защо е така?  

Хауърд Шулц, собственикът на Starbucks, смята, че причината за успеха не се крие в ка-
фето, а по-скоро в служителите, които работят в компанията. На хората им харесва да 
работят в Starbucks, и това се отразява в предоставяната услуга.  

Starbucks се гордее с прилагането на добри практики за мотивация на служителите. Нап-
ример, с всички служители се държат равнопоставено. Опитват се да намалят йерархич-

ната разлика между мениджъри и работници от първа линия, и всички служители се на-
ричат „партньори“, независимо от нивото на работника. 

Starbucks придава голямо значение на вслушването в гласа на служителя и реагирането 
на чутото. Мениджърите планират работното време и организират почивката си в съот-
ветствие с нуждите и графиците на служителите.  

На всички служители, включително и на външните, работещи през подизпълнител, се 
предлага добра социална подкрепа, като медицинска застраховка (включително за вло-
шено здраве, зрение и стоматологични услуги) и отпуска. 

 

  

Не може да принудите някой да бъде мотивиран – това е лично 

и идва отвътре. 
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ВИДОВЕ МОТИВАЦИЯ  

Защо правим нещата, които правим? Какво ни кара да направим нещо? Какво движи 
поведението ни? Много мислители са анализирали източника на мотивацията. Има два 
основни вида мотивация. Това са: 

1. Външна мотивация – идва от вън и често включва осезаеми награди, като пари, 
грамоти, признание, повишение или медал. 

2. Вътрешната мотивация е индивидуална – идва от вътре. Този тип мотивация про-
изтича от желанието ни да направим или да постигнем нещо, като изкачване на 
планина или решаване на проблем. Вътрешната мотивация не е свързана с вън-
шни награди; тя е за лично удовлетворение. 

Външната мотивация идва от вън, а вътрешната – от вътре. Изследванията показват, че 

всеки тип има различен ефект върху поведението ни. Например, когато се занимавате с 
дейност само за забавление, Вие я вършите, защото сте вътрешно мотивирани. Вашата 
мотивация за определено поведение идва от вътре, а не от желанието да спечелите ня-
какъв вид външни награди като пари или грамота. В този случай присъщото на човека 
наслаждение на дадена дейност създава положителни емоции като гордост, чувство на 
постижение или призвание. Това дава достатъчно основание за поведението. Всъщност 
учените са открили, че предлагането на външни награди или допълнително стимулиране 
на нещо, което вече се възприема като вътрешно удовлетворяваща дейност всъщност 
може да направи дейността по-малко възнаграждаваща. Това често се нарича ефект на 
свръхоправданието.  

Даниел Пинк предлага нова визия за мотивация на работното място, която нарича „мо-
тивация 3.0“ в популярната си книга, публикувана през 2009 г., наречена Drive. Той кате-
горизира мотивацията според ключови епохи. Първата мотивация (1.0) се фокусира 

върху примитивното оцеляване, а втората (2.0) се отнася до културата на наградата и 
наказанието, която намираме в повечето фирми. Пинк също така вярва, че наградите 
могат да не успеят да подобрят ангажираността на хората. Той твърди, че традиционните 
подходи на „МОРКОВА И ТОЯГАТА“, използвани за мотивиране на служителите, вече 
не са полезни, тъй като не отговарят на нуждите на работните места, основани на знани-
ето на 21-ви век. Следователно мотивация 3.0 се съсредоточава върху самостоятел-
ността. Хората обичат да имат контрол върху работата и средата си; не обичат да им се 
казва какво да правят. Да имаш самостоятелност и контрол е мощен мотиватор. В пове-
чето организации обаче самостоятелността трябва да се извоюва. Хората трябва да бъ-
дат мотивирани, за да се върши работа. 

Пинк споменава поведение от тип I (т.е. вътрешна мотивация, при която хората са са-
момотивирани, защото им се дава свободата да вършат работата, която им харесва), 

като по-подходящо на съвременните работни места, където в работата сега се акцентира 
върху информацията и знанието и където иновациите и творческото мислене са важни. 
Пинк вярва, че е от съществено значение хората да процъфтяват, когато извършват ра-
бота, към която имат страст. 

Вътрешната мотивация е добра, но не е подходяща във всяка ситуация. Понякога човек 
просто няма вътрешно желание да се занимава с определена дейност. Според Пинк по-

https://www.mindtools.com/community/BookInsights/CarrotsAndSticks.php
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ведението от „тип X“ (т.е. с външна мотивация – мотивиране на хора, чрез награди, вън-

шни за работата) често е дълбоко вкоренено, особено сред по-възрастните работници и 
служители, които са свикнали с него. Ето защо е важно да се знае, че когато се използват 
правилно, външните мотиватори могат да бъдат полезен инструмент. Например, външ-
ната мотивация може да накара хората да свършат работна задача или задание, от които 
не се интересуват. 

Искате да научите повече? Изгледайте следния видео материал.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕОРИИ НА МОТИВАЦИЯТА   

Теорията на мотивацията ни помага да открием какво кара хората да работят за пости-
гане на цел или резултат. Няколко мислители са се опитвали да разберат какво мотивира 
хората да работят. Има много теории, свързани с мотивацията, например теорията за 
стремежа, теорията за инстинкта, и хуманистичната теория (като на йерархията на нуж-

дите на Маслоу). Реално, много различни сили ръководят и направляват нашата мотива-
ция. 

1. Теорията на инстинкта се използва за описване на поведението. Според нея хо-
рата са мотивирани да се държат по определени начини, защото са естествено 
програмирани за това по природа. Например, сьомгата плува срещу течението, 
за да се размножи на едно и също място всяка година. Примери за човешки инс-
тинкти включват игра, срам, гняв, страх, привързаност, срамежливост, скромност 
и любов.  

2. Теорията на стимулите предполага, че хората са мотивирани да правят неща за-
ради наградите, които ще получат. Например, може да сте мотивирани да ходите 
на работа всеки ден за наградата да Ви плащат, или може да продавате повече 
услуги на клиенти, за да постигнете на комисиона или бонус.  

3. Теорията за стремежа предполага, че хората са мотивирани да правят някои 
неща, за да се намали вътрешното им напрежение. В нея присъства силен биоло-
гичен компонент и тя набляга върху основното желание да се прави нещо. Може 
например да бъдете мотивирани да изядете един сандвич, за намаляване на вът-
решното състояние на глад. 

4. Хуманистичната теория се основава на аргумента, че хората също имат силни ког-
нитивни причини да изпълняват различни действия. Пирамидата на нуждите на 

Dan Pink: The puzzle of motivation | TED Talk 

 

https://www.ted.com/talks/dan_pink_the_puzzle_of_motivation/transcript?language=en
https://www.ted.com/talks/dan_pink_the_puzzle_of_motivation/transcript?language=en
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Маслоу е пример за хуманистична теория. Маслоу твърди, че има различни нива 

на мотивация и че хората трябва да удовлетворят основните си нужди, като нап-
ример от храна и подслон, преди да се придвижат към тези от по-висок порядък, 
като самооценка и реализиране на потенциала си.  

КАКВО РАБОТИ? КАК ДА УВЕЛИЧИМ МОТИВАЦИЯТА СИ?  
 
Помислете за всички стъпки, които ще предприемете, за да 
изпълните задачата си. Разбирането на процеса Ви помага да 
осъзнаете какво включва той. 

Опитайте се да предвидите някои от предизвикателствата, 
пред които може да се изправите. Визуализирането на предс-
тоящото ще Ви помогне да се справите с трудностите, ко-

гато възникнат. 

Помислете какво можете да направите, за да се преодолеят 
тези предизвикателства. Планирането и предвиждането на 
краткосрочните ползи ще Ви помогне да се подготвите. 

Бъдете внимателни със стимулите. Изследванията показ-
ват, че ако възнаграждаваме хората, защото са свършили 
нещо, което вече са искали да направят, това може да има 
отрицателен ефект. Често това, че са изпълнили задачата е 
достатъчно, за да се чувстват възнаградени. Въпреки това, 
наградите могат да бъдат ефективни, ако лицето няма при-
същ интерес към дейността. 

 

КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИМ, КОГАТО ЗАГУБИМ МОТИВАЦИЯТА СИ?  

Съсредоточете се върху задачите, които наистина имат зна-

чение за Вас. 

Съсредоточете се върху задачите, в които сте добри. 

Разделете голяма сложна задача на по-малки действия и ра-
ботете върху изпълнението им едно по едно. 

Не забравяйте кои са силните Ви страни. 

Опитайте се да повишите нивото си на енергия – спорту-
вайте или поспете. 

Спомнете си за предишни свои постижения 

Какво помага за постигане на мотивация в организациите? Помислете за 
позната организация, която вярвате, че е добра в това. Какво интересно 
виждате в начина, по който работи тя? 
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КАК МОЖЕМ ДА МОТИВИРАМЕ СЛУЖИТЕЛИТЕ СИ НА РАБОТНОТО 
МЯСТО?  

Ако мотивацията е лична, как можете да мотивирате екипа си? Как можете да мотиви-
рате екипа си да направи нещо сложно като преминаване към Индустрия 4.0? Е, за съ-
жаление, не можете! Просто не е възможно принудително да мотивираме някого. Въп-
реки това, можете да създадете работна среда, която ще им позволи да бъдат мотиви-
рани. Напредничавите организации често имат общи характеристики, като вдъхновяващ 
лидер, ясна стратегия, отворена култура, овластен персонал, гъвкава структура и добри 
системи за управление на производителността.  

Можете да управлявате целия този процес сами или да определите служител за целта, 
но без отговорно лице, процесът на управление на промените няма да протича гладко. 
Както при всяка промяна, преминаването към Индустрия 4.0 вероятно ще отнеме извес-

тно време, за да се установи като обичайна за бизнеса дейност. Може да помислите за 
прилагане на план за управление на промяната, за да помогнете на служителите си да 
се адаптират. Трябва да покажете постоянната си подкрепа за процеса. Силното лидер-
ство е от съществено значение за създаването на подходяща среда за успех. Лидерите 
могат да повлияят на дадена група да постигне целите си чрез: 

1. Изграждане на доверие и вдъхновяваща работа в екип, 

2. Определяне на ясна цел и стратегическо намерение, 

3. Определяне и съобщаване на целите, 

4. Създаване на подкрепяща среда, 

5. Измерване на ефективността и въздействието. 
  

Покажете силно 
лидерство

Разработвайте 
ясни цели

Създайте отворена 
култура

Улеснявайте 
сътрудничеството 

Измервайте 
въздействието
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ПОКАЖЕТЕ СИЛНО ЛИДЕРСТВО  

Преди всичко лидерите трябва да бъдат надеждни и заслужаващи доверие. Хората не са 
склонни да вярват в човек, който не е честен или автентичен, или чиито думи и действия 
са несъвместими. Съответно, достоверността е изискване или по-скоро очакване за 
всяко организационно лице, което мотивира другите. Доверието е от съществено значе-
ние и за ефективната мотивация.  

Доверието е като голям подземен резервоар, който захранва кладенци, които се прос-
тират под повърхността. В бизнеса тези кладенци се наричат иновации, допълващи се 
екипи, сътрудничество, укрепване и други подходящи стратегически инициативи. Те зах-
ранват процесите на социални взаимоотношения, търговия и бизнес.                                                                                       

Значението на доверието и неговото дългосрочно въздействие върху бизнеса са добре 
илюстрирани на фигурата.  

Ниските нива на доверие намаляват 
скоростта на изпълнение на зада-
чите, което увеличава разходите. От 
друга страна, високите нива на дове-
рие водят до ускорено производство 
и ефективност на разходите.                                         

Като илюстрация на всичко това 
може да приведем два примера от 
различни сектори: 

 
 

Мениджърът със златното сърце 

Една банка замени един от своите средни мениджъри. В дадената област се очакваше, 
че въздействието на дейността на новия лидер ще се прояви в резултатите за около 4-6 

месеца. За най-голяма изненада на ръководството, новият лидер осигури положителни 
резултати още през втория месец. Когато започнаха да проучват какво се е случило, се 
оказа следното: Новият мениджър всяка сутрин отива до всеки офис и казва няколко на-
сърчителни думи. В края на деня той пак минава през всички офиси под негово ръковод-
ство и благодари на екипа за работата им през деня. Освен това, ако трябва да си тръгне 
по-рано, уведомява екипа си, като им съобщава и дали ще се върне същия ден или на 
другия и им пожелава успех в работата. 

Честото лично взаимодействие, общото положително отношение, благодарността и на-
сърчението понякога са достатъчни, за да повишат производителността и, в конкретния 

случай, да покажат подобрение след два месеца.   
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Мотивационната система на кол центъра 

Ефективността е много важна за всички дейности на кол центъра. По времето, когато се 
е случила тази история, е било обичайно в професията да се разделят работниците на 
групи (напр. третини). Въз основа на представянето си, първата трета получавала много 
бонуси и ползи, средната трета получавала приемлива сума, но последната трета не по-
лучавала никакви допълнителни бонуси, а някои дружества дори налагали санкции на 
тези в по-ниската категория. Всички резултати на служителите се измервали и били 
лесно достъпни за служителите през месеца. Въпреки това, някои забелязвали по сре-
дата на месеца, че вече няма как да влязат в средната или първата трета, и се отпускали 
и често тяхната производителност намалявала още повече. 

Когато ръководството осъзнало това, разработило мотивационна система, в която пре-

махнало клъстерите, и при достигане на определени прагове на изпълнение, служите-
лите получавали поощрителен бонус, определен като процент от основната заплата, къ-
дето процента се увеличава заедно с резултатите. Въвели и много нисък поощрителен 
бонус от 0,5%. Финансовото ръководство на фирмата подложило системата на трудни 
въпроси, тъй като не можели да разберат смисъла от такъв малък стимул.  

В крайна сметка, системата за мотивация била одобрена, станала много успешна и до-
вела до културна промяна сред служителите. Стимулиращо е да си нов служител и да 
получаваш поощрителен бонус едва месец след обучението – дори и да е малка сума. 

 

РАЗРАБОТВАЙТЕ ЯСНИ ЦЕЛИ  

Трябва да сте наясно защо преминавате към Индустрия 4.0 и как възнамерявате да стиг-
нете до там. Определянето на ясни цели осигурява форма и фокус, които да помогнат за 
поддържане на мотивацията. Яснотата на дългосрочните цели се постига, когато всички 
служители знаят къде се опитва да стигне организацията и защо трансферът на знания е 
важен, за да стигне до там. Яснотата на краткосрочните цели се постига, когато мени-
джърите поставят осезаеми и измерими цели за работата на служителите, които са в съ-
ответствие с общите цели на организацията. Целите трябва да бъдат ясно определени и 
съобщени на всички, така че всеки да може да работи за сходен резултат. Всички чле-
нове на екипа трябва да разбират ролята си в процеса. Подробните процедури трябва 
да бъдат разработени от членовете на екипа, за да се сведе до минимум съпротивата в 
рамките на организацията. 

Стратегията е начин да се опише къде искате да стигнете и как ще направите това. Стра-
тегическият план трябва да бъде практичен и изпълним, така че да сте наясно какви 

стъпки трябва да предприемете, за да го изпълните. Вашата стратегия трябва да бъде:  

➢ ясно определена и съобщена на всички; 
➢ подкрепена от Вас и всички други лидери; 
➢ приета от служителите и всички други заинтересовани страни. 
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За да се развие необходимата инерция, която да гарантира успеха на процеса на преход, 

са необходими ангажираността и подкрепата на всички пряко участващи в процеса, осо-
бено на тези, които са най-засегнати. На практика, тези хора трябва да поемат отговор-
ност за процеса, така че той да е тяхно постижение. Малко вероятно е това да бъде пос-
тигнато ако те не могат да участват в планирането и изпълнението. Една успешна пи-
лотна група може да е от полза, тъй като първоначалният успех може да стимулира хо-
рата. Важно е обаче да се има предвид, че една отделна група няма да разкрие всички 
проблеми, пред които би била изправена цялата организация. 

СЪЗДАЙТЕ ОТВОРЕНА КУЛТУРА  

Дружествата, които създават отворена култура на участие, са по-ефективни. Културата е 
съвкупност от основни ценности и системи от вярвания, които придават смисъл на орга-
низациите, и се създава от широк кръг вътрешни и външни влияния, някои от които 

трудно се управляват. Културата на Вашата организация може да помогне или да поп-
речи на преминаването към нов начин на работа.  

Трябва да създадете култура, в която служителите Ви не се страхуват да бъдат творчески 
и новаторски настроени и знаят, че няма да има отрицателни последствия, ако поемат 
рискове и изпробват идеи. Има много начини, чрез които можете да улесните това, като 
например:  

➢ Позволете на хората да помогнат в определянето на техните цели: Хората ще 
бъдат по-ангажирани с работата си, когато са помогнали за определянето на 
целите, които преследват. 

➢ Избягвайте контролиращ изказ: Вместо да казвате „трябва да“, използвайте 
изрази като „обмислете дали да не направите“ или „помислете да направите“. 

➢ Въведете часове на отворените врати: Оставете си време, когато хората могат 
да дойдат и да поговорят с Вас в отворена и приобщаваща среда. 

➢ Създайте игрива офис среда, изградете зона за отдих, за да улесните нефор-

малните разговори, обсъждайте добри и „по-малко добри” идеи на оператив-
ките, като се отнасяте и към двете групи положително. 

За да се укрепи това е задължително да има ефективна комуникация. Изглежда, че ако 
хората знаят и разбират какво се случва, те са по-склонни да приемат промяната. Кому-
никацията помага да се преодолеят страховете и насърчава участващите да помагат, а 
не да се противопоставят на промяната. Ето защо трябва да се установи ефективен про-
цес на комуникация от самото начало. Това следва да предостави на служителите вярна 
и навременна информация в допълнение към отзивите за техните резултати.  

УЛЕСНЯВАЙТЕ СЪТРУДНИЧЕСТВОТО  

Структурата на Вашата организация е ключов фактор за успеха на работа, базирана на 
знания, като работа в Индустрия 4.0. По-рано дружествата имаха функционално ориен-
тирани структури, които бяха ефективни и помагаха на ръководството да упражнява кон-
трол. Днес те вече не работят, тъй като нещата се променят много бързо. За да създавате 
и прехвърляте знания, различните части на бизнеса или служителите с различни роли и 
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умения трябва да комуникират. Изследванията показват също, че когато служителите си 

сътрудничат, техните таланти допринасят за колективните постижения.  

За да се премине към Индустрия 4.0, правилната информация трябва да бъде предоста-
вена на правилното място, в точното време и в правилния формат. Ето защо ефективната 
комуникация е от жизненоважно значение. Честото общуване увеличава количеството 
информация, тъй като повече комуникация обикновено дава повече информация. Кому-
никацията между служителите и с външни лица стимулира тяхната ефективност. По този 
начин, колкото по-добре общуват хората един с друг и с ключови външни лица, толкова 
по-висока е тяхната ефективност. 

Работните екипи са доминиращ организационен компонент на новата икономика. Те са 
по-съвместими с по-плоски, по-гъвкави и по-отзивчиви организации. Междуфункцио-
налните екипи и общности на практиката са идеални механизми за извличане на полза 
от множество гледни точки. Те създават стойност за своите членове, както и за органи-

зацията.  

Дори и да не работят по един и същ процес или дейност, Вашите служители може да се 
поучат от опита на другия и да прилагат тези нови знания в работата си. Общуването на 
служителите от различни социални и работни среди им позволява да се учат от опита на 
колегите си от различна гледна точка. По този начин те могат да внесат свежи идеи в 
проекта, като мислят извън зоната си на комфорт. 

ИЗМЕРВАЙТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО  

Последната стъпка от процеса е да измерите въздействието на новата си стратегия. 
Трябва да помислите за тази стъпка, когато пишете стратегията си и да определите някои 
мерки, които ще използвате, за да измерите успеха на инициативите си, като имате пред-
вид, че може да отнеме известно време, за да се проявят резултати. Можете да прове-
рите напредъка си спрямо мерките, за да се уверите, че вървите към целите. Уверете се, 

че Вашите мерки отговарят на следните критерии. Запитайте се дали са: 

➢ Количествено измерими: Уверете се, че Вашите мерки са обективни (въз ос-
нова на статистически факт), а не субективни (въз основа на инстинкта или 
„интуиция“). 

➢ Разбираеми: Вашите мерки трябва да бъдат лесно разбираеми за всички в 
бизнеса. Помислете за използване на лесни за разчитане диаграми и графики, 
които могат да бъдат разбрани бързо. 

➢ Изпълними: Не трябва да избирате мерки, върху които не можете да въздейс-
твате. Важно е Вашите служители да чувстват, че могат да повлияят на мярката 
чрез обичайна работа или конкретни проекти, които сте въвели. 

➢ Възпроизводими: Трябва мярката да бъде полезна повече от веднъж. Трябва 

Изследователите са установили, че когато служителите си сът-

рудничат, техните индивидуални таланти допринасят за колек-

тивните постижения (Cormican and Dooley, 2007). 
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да можете да следите напредъка на мярката с течение на времето, така че да 

можете да анализирате критичните тенденции.  

➢ Своевременни: Стратегическите мерки трябва да се преразглеждат най-
малко всяка година и най-много всеки месец. Всеки период от време, по-дъ-
лъг от този, затруднява обвързването на мярката с Вашия стратегически план. 

 

 

Метод на Тойота Ката 

Друг начин за създаване на мотивирано поведение на работното място е да се установят, 
укрепят и стабилизират иновативни дейности. Например, световноизвестният метод на 
Тойота Ката от автомобилната индустрия направи този режим на работа обичаен, приет 

и естествен в ежедневието на Тойота. Методологията поставя силен акцент върху опре-
делянето на мотивацията като „системно преследване на желаните условия чрез съгла-
сувано използване на човешките способности*“. 

*Mike Rother (4 септември 2009). TOYOTA KATA: MANAGING PEOPLE FOR 
IMPROVEMENT, ADAPTIVENESS AND SUPERIOR RESULTS . McGraw Hill Professional. Р. 
15. ISBN 978-0-07-163985-9. 

 

Не забравяйте, че преминаването към нов начин на работа не е окончателен процес, а 
по-скоро такъв, който постоянно се развива. За да се избегне стагнация, при която хо-
рата, участващи в нова инициатива, губят интерес или заряд, трябва да се изгради и под-
държа инерция. Следователно, след като бъде предприет нов начин на работа, поддър-
жащите системи трябва да бъдат приведени в съответствие, за да се затвърди новият 

дизайн. 

Важно е да се помни, че един нов начин на работа не може да оцелее, ако трябва да се 
бори срещу противоречиви системи. Поради това в бюджета следва да бъдат предви-
дени допълнителни ресурси и те следва да бъдат разпределени за преходната фаза, за 
да се поддържа същото равнище на производителност.  

Това може да включва осигуряване на допълнително обучение или време за управле-
ние. И накрая, промяната често изисква нови знания, умения и компетенции, така че те-
кущото обучение е необходимо, за да се подпомогне затвърждаването на желаното по-
ведение. 

 

Поток: Пример от игрите 

Забелязали ли сте, когато седнете с намерението да поиграете онлайн за няколко ми-
нути, как често часове по-късно все още играете? Това се случва, когато стигнете кри-
тично ниво на ангажираност. Дизайнерите на игри целенасочено добавят характерис-
тики и функции, за да създадат тези ангажирани състояния, като по този начин създават 
по-приятни и по-продаващи се игри.  

Тези ангажирани състояния се наричат когнитивен поток. Когато сме в поток… 

➢ ние сме изключително фокусирани върху една задача; 

https://books.google.com/books?id=rFDq1DYprzYC
https://books.google.com/books?id=rFDq1DYprzYC
https://books.google.com/books?id=rFDq1DYprzYC
https://en.wikipedia.org/wiki/ISBN_(identifier).
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-0-07-163985-9


 

 
65 

 

➢ имаме чувство за активен контрол; 

➢ нашите действия и съзнание са обединени; 

➢ губим чувство за самоосъзнатост. 

И така, как да го приложим в работната среда? Изследванията показват, че мениджърите 
трябва да направят следното, за да подобрят когнитивния поток: 

➢ да имат конкретни цели с управляеми правила; 

➢ да се гарантира, че целите отговарят на способностите на човека; 

➢ да предоставят ясна и навременна обратна връзка; 

➢ да премахнат разсейващи елементи. 
 
Много мениджъри предполагат, че ако един служител не се представя 
добре, причината трябва да е липса на мотивация. Смятате ли, че тази ло-

гика е точна? Какъв е проблемът с предположението? 
 

ЛИДЕРСКИТЕ СТИЛОВЕ  

Какъв тип лидер сте Вие? И така, какъв лидер искате да бъде? Нека разгледаме различ-
ните налични опции. Казано по-просто, има три основни стила лидерство. Автократич-
ният лидер монополизира властта и определя насоки за работа за всички служители. 
Този стил на лидерство се позовава на и злоупотребява с официалния авторитет, за да 
принуди последователите да изпълняват инструкции. Това се отразява зле върху произ-
водителността, удовлетвореността от работата и резултатите. Той може да има краткос-
рочен положителен ефект върху производителността и да доведе до дисциплина, но 
това може да изчезне с липсата на лидер. Демократичният лидер извлича властта от 

човешките взаимоотношения. Той включва своите последователи в процеса на вземане 
на решения и им предоставя свобода и доверие. Налице е много открита комуникация 
между лидера и неговите последователи, а служителите се чувстват уважавани, важни и 
оценени. Ненамесващият се лидер предоставя широко пространство за последовате-
лите да избират и да решават за себе си. Той овластява своите последователи и им поз-
волява да се самоуправляват. Лидерът не привлича внимание и може да няма послед-
ната дума, но това не означава, че целите на организацията са пожертвани.  

Има и много налични теории за лидерството. По-долу са обобщени най-важните катего-
рии и подходи.  

➢ Теориите на чертите на лидерството приемат, че избрани индивиди се раждат 
със специални характеристики, което ги прави успешни лидери. Примери за ефек-
тивни лидерски черти включват интелигентност, инициатива, надеждност и насо-

ченост към целите.  

➢ Поведенческите теории за лидерството приемат, че не става въпрос за вродени 
черти, а специфично поведение, което отличава ефективните лидери от неефек-
тивните. Пример за два поведенчески типа, които са противоположни краища на 
едно лидерско измерение, включва ориентирания към служителите лидер и ори-
ентирания към задачите лидер.  
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➢ Вероятностните теории за лидерството приемат, че лидерството не може да 

бъде дефинирано само чрез личностни черти или поведение. Тези теории пред-
полагат, че в различни ситуации е ефективно различно лидерско поведение. Вза-
имодействието между ситуационните променливи, като лидера, авторитета на 
лидера, задачата, характеристиките на подчинените, организационната среда и 
външната среда, определя дали даден стил на лидерство е ефективен или не. 

Тези категории на лидерството имат ограничения и водят до разочароващи и проти-
воречиви резултати. Ето защо изследователите са били стимулирани да създадат 
нови теории за лидерство. През 1977 г., Хаус въвежда харизматичното лидерство. 
Една година по-късно Бърнс описва транзакционното и трансформационното лидер-
ство. Нека ги разгледаме по-подробно, тъй като те са по-съотносими към начина, по 
който работим в днешно време.   

➢ Харизматичните лидери имат визия, която предлага по-добро бъдеще и може да 

изясни значението на визията по разбираем за другите начин. Те са готови да по-
емат висок личен риск и да понесат високи разходи за постигането на тази визия. 
Харизматичните лидери реагират на чувствата и нуждите на своите последова-
тели и често имат нетрадиционно поведение.  

➢ Транзакционното лидерство възниква, когато лидерите ангажират своите после-
дователи в отношения на взаимна зависимост, и последователите получават наг-
ради или наказания, в зависимост от адекватността на тяхното изпълнение. Спо-
ред Bass и Riggio (2006) има три компонента на транзакционно лидерство: Обус-
ловено възнаграждение (ОВ), активно управление чрез изключения (MBE-A) и па-
сивно управление чрез изключения (MBE-P).  

➢ Трансформационното лидерство е водеща сфера в изследванията на лидерст-

вото. Поведението на трансформационния лидер се характеризира като транс-
формиране на индивидуалните ценности и намерения на служителите в колек-
тивни организационни цели чрез комуникиране на визия за бъдещето, чрез ин-
дивидуална подкрепа, предоставяне на подходящ модел за подражание, насър-
чаване на групови цели, очакване на високи резултати и интелектуално стимули-
ране на подчинените.  

Трансформационното лидерство е особено важно за преминаването от една парадигма 
към друга, като преминаването към Индустрия 4.0, така че ще го разгледаме по-под-
робно.  

Трансформационните лидери вдъхновяват и мотивират последователите да постигнат 
изключителни резултати. Те могат да мотивират последователите да правят повече, от-
колкото първоначално са възнамерявали и да надхвърлят очакваното изпълнение без 

каквато и да е финансова награда. Трансформационното лидерство се фокусира върху 
вътрешната, а не върху външната мотивация.  

Тези лидери комуникират визия за по-добро бъдеще и вдъхновяват последователите да 
се ангажират с тази споделена визия. Те действат чрез оформяне на ценностите, вярва-
нията и предположенията, които имат служителите. Трансформационните лидери знаят 
как да мотивират хората и да поставят предизвикателни очаквания. Те обаче също така 
осигуряват подкрепа и помагат на своите последователи да постигнат задачата. Обръщат 
внимание на нуждите на последователите и се уверяват, че те се чувстват овластени и 
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уважавани. Освен това трансформационните лидери подкрепят личното развитие на 

своите последователи и им помагат да растат и да развиват лидерския си капацитет. Ня-
колко проучвания са установили значителни и положителни връзки между трансформа-
ционното лидерство и усилията, които служителите са готови да положат, удовлетворе-
ние от лидера, оценки на работата, и възприемана ефективност на лидера.  

КАК СЕ УПРАВЛЯВА СЪПРОТИВАТА СРЕЩУ ПРОМЯНАТА  

Хората не обичат промяната. Така че, за съжаление, много служители няма да реагират 
на нов начин на работа по същия начин, както Вие. Хората предпочитат стабилността. 
Ние всички сме същества на навика, и се чувстваме комфортно с установената рутина. 
Ето защо, трябва да очаквате, че ще има някакво ниво на съпротива при извършване на 
голяма промяна, като преминаване към Индустрия 4.0. Следователно, ще трябва ак-
тивно да управлявате процеса.  

На първо място, трябва да разберете защо хората се противопоставят на промяната. 
Само тогава можете да идентифицирате стратегии, които да помогнат за управлението 
на този процес. Изследванията показват, че основните причини за съпротива към про-
мяната са:  

➢ Загуба на работни места: Много хора приравняват подобренията в ефективността 
със загуба на работни места. Хората се страхуват, че ще загубят работата си.  

➢ Лоша комуникация: Хората имат нужда да знаят какво трябва да се промени, 
защо трябва да се промени, как трябва да се промени и как ще изглежда успеха.  

➢ Липса на доверие: Ако липсва доверие между ръководството и служителите, хо-
рата няма да се включат в процеса. Доверието е задължително. 

➢ Неизвестното: Ако бъдещето е неизвестно, много вероятно е служителите да не 
реагират добре. Хората не обичат изненади (на работното място).   

➢ Лошо разпределение във времето: Времето е един от най-големите проблеми, 
когато става въпрос за промяна. Често не самото действие създава съпротивата, 
а как и кога се изпълнява то. 

Лидерите трябва да ангажират онези, които са против промяната. По този начин можете 
активно да видите какви са опасенията на служителите и евентуално да облекчите проб-
лема незабавно. Предоставянето на време на служителите, за да дадат те своя принос, 
ги уверява, че гласът им има значение. 

Общуването както рано, така и често, е необходимо, когато се опитвате да предадете 
нещо на служителите. Трябва да сте честни, ясни и чувствителни към времето, когато 
реализирате промени. Може да разгледате следните добри практики:  

➢ Създайте лична връзка: Говорете директно със служителите си за обосновката на 
предложената промяна.  

➢ Задавайте въпроси: Задавайте отворени въпроси, за да можете да разберете 
защо хората се колебаят и откъде идва съпротивата.   

➢ Изслушвайте: При управлението на съпротивата слушането е по-важно, откол-
кото говоренето. Ще научите много повече, ако чуете от какво се притесняват хо-
рата.  
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➢ Управление на очакванията: Нека хората знаят какво се очаква от тях, и как ще 

бъдат оценявани. 

➢ Проявявайте емпатия: Поставете се на мястото на другите. Обяснете промяната 
от гледната точка на другия и потвърдете как тя им оказва въздействие.  

➢ Създайте път напред: След като всички разберат защо се случва промяната, фо-
кусирайте се върху това как тя ще бъде изпълнена. Опитайте се да постигнете вза-
имно съгласие относно пътя напред и се стремете към ситуация, в която всички 
печелят. 

 

ПОЛЕЗНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ  ЗА АНГАЖИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ  

Чудесен начин да ангажирате служителите си е да поискате тяхната помощ. Когато хо-
рата се чувстват част от процеса, те са по-склонни да се чувстват собственици на задачата 

и да я изпълняват добре. Добра практика е да се опитаме да генерираме възможно най-
много идеи за кратък период от време. Добро правило е да не критикувате или осъждате 
новите идеи, тъй като това ще попречи на служителите Ви да участват пълноценно. 
Трябва да се стремите те да могат да мислят свободно, за да генерират колкото се може 
повече възможности; филтрирането и сливането ще стане на по-късен етап.  

 

ОБРАТНА ВРЪЗКА ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ  

 
Съберете информация от отзивите на служителите, както положителни, така и отрица-
телни. Можете да научите повече от оплаквания, отколкото от комплименти. Ако изпол-
звате някаква система за оценка на удовлетвореността на служителите, съберете всички 
данни, свързани с по-ниските резултати. 

 

SCAMPER 

 
Използвайте SCAMPER като инструмент за намиране на начини за подобряване на съ-
ществуващ процес или намиране на идеи за нов такъв. Той се основава на идеята, че 
всичко ново е модификация на нещо друго.  

КАКВО СЕ ПРАВИ? 

Използва се набор от насочени въпроси, за да Ви помогне да намерите нови идеи. Ра-
боти, като Ви принуждава да си зададете набор от въпроси, за които обикновено не 
бихте помислили. 

КАК СЕ ПРАВИ? 

За да използвате техниката SCAMPER, първо посочете проблема, който искате да решите 
или идеята, която искате да развиете. Проблемът може да е всякакъв: предизвикателс-
тво във Вашия бизнес; или пък процес, който искате да се подобри. След като опреде-
лите точно предизвикателството, следва задаването на въпроси за него с помощта на 
контролния списък SCAMPER. Да вземем например проблема „как да преминем към Ин-
дустрия 4.0“. 
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S = замествайте, т.е., разменете компоненти, материали или хора. 

C = комбинирайте, т.е., смесвайте, комбинирайте с други възли или услуги, интегри-
райте. 

A = адаптирайте, т.е., изменете, променете функцията, използвайте част от друг еле-
мент. 

M = модифицирайте, т.е. увеличете или намалете мащаба, променете формата, моди-
фицирайте характеристики. 

P = сменете употребата. 

E = елиминирайте, т.е. премахнете елементи, опростете, смалете до основна функцио-
налност. 

R = обърнете отвътре навън или навътре. 

 

Следните инструменти могат да Ви помогнат да организирате, филтрирате и изберете 
всички идеи, генерирани по време на по-ранния процес на обмисляне, така че да мо-
жете да се съсредоточите върху най-добрите. Под „най-добрите“ имаме предвид тези, 
които изберете за бъдещо развитие. Другите могат да бъдат категоризирани като обе-
щаващи, но които изискват още концептуално мислене, или интересни, но които за мо-
мента няма да развивате. Не трябва да отхвърляте идеи, които не преминат този процес, 
тъй като след време може да има промени, които ги правят по-приложими поради нова 
технология или промяна на стратегията на дружеството, наличие на финансиране и т.н. 
Може да е разумно да се определи някой, отговарящ за управлението на идеите. 

 
ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕН АНАЛИЗ  
 

Нарича се още диаграма рибена кост или диаграма на Ишикава, наподобяваща комби-
нация от мозъчна атака и мисловна карта.  

КАКВО СЕ ПРАВИ? 

Можете да го използвате, за да разберете истинската причина за проблема, който се 
опитвате да решите. Това означава, че ще имате много по-добър шанс за решаване на 
целия проблем, а не само части от него.  

КАК СЕ ПРАВИ? 

Можете да създадете диаграмата, както следва: 

1. Идентифицирайте проблема; 

2. Определете основните фактори; 

3. Идентифицирайте възможните причини; 

4. Анализирайте диаграмата си. 
 
 
 
 
 

Диаграмата рибена кост е добра техника, когато трябва да се 

справяме с особено сложен проблем. 
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Това е малко по-сложно, затова сме включили по-дълъг пример: 

Запишете точния проблем, с който се сблъсквате, включително кой е замесен, какъв е 
проблемът и кога и къде възниква. Нека да разгледаме този проблем. 

Проблем: Кафето в офиса е ужасно. Винаги.  

 
Проведете „мозъчна атака“ относно възможните причини за проблема. Запишете тези 
възможни причини на диаграмата с по-къси линии, произлизащи от „костите“. Когато 

причината е голяма или сложна, най-добре да я раздробите на подпричини. Запишете 
ги като линии, произлизащи от всяка причинна линия. 
 

 
На този етап би трябвало да имате диаграма, показваща всички възможни причини за 

проблема, за които можете да се сетите. В зависимост от сложността и значението на 
проблема, сега можете да изследвате по-подробно вероятните причини. Това може да 
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включва провеждане на проучвания и т.н. Те ще бъдат предназначени да тестват кои от 

тези възможни причини допринасят за проблема.  

 
 

 
 АФИНИТЕТНА ДИАГРАМА  
 

 

КАКВО СЕ ПРАВИ? 

Афинитетните диаграмите са полезни за организиране на информацията по общи теми 
и откриване на връзката между тях. Те могат да помогнат, когато имате много информа-
ция за обработка. Целта на афинитетната диаграма е преди всичко да стимулира диску-
сия за проблем или въпрос, като открие възможности за подобрение или решение. 
 

КАК СЕ ПРАВИ? 

За да създадете афинитетна диаграма, изпълнете следните стъпки: 

1. Запишете всяка идея на картонче или бележка. 

2. Потърсете идеи, които изглеждат свързани. 

3. Сортирайте картите в групи, докато не бъдат използвани всички карти. 

Тук сме направили една диаграма с резултатите от примера за мозъчна атака от предиш-
ния раздел. 
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ТУХЛА ПО ТУХЛА: ИЗГРАЖДАНЕ НА УСПЕХ  

 
Една добра мотивационна система сама по себе 
си не е достатъчна за успеха. Въпреки това, ако 

целта на организацията е подходяща, нейните 
технологии, ресурси (включително хора) и про-
цеси работят добре, тогава една добра мотива-
ционна система значително ще подкрепи пости-
гането и запазването на успеха. При проектира-
нето на мотивационни системи си струва да се 
вземе предвид триъгълникът умения-нагласи-
знания във фазата на планиране, както на инди-
видуално, така и на организационно ниво. 
 
Ако задачите и възможностите в организациите се определят чрез отчитане на пълното 
сътрудничество и вътрешните нужди, като същевременно се отчитат вътрешните нужди 

на системата за признание (положителна обратна връзка), може да се наблюдава пови-
шаване на нивото на индивидуалната мотивация и по-добри резултати. 
 
Важно е да разберете точните способности и умения при избора на служители. От една 
страна, развитието на техните умения може да е част от задължителното вътрешно ор-
ганизационно обучение, а от друга страна, тя може да се използва и като мотивационен 
инструмент – тъй като много хора са мотивирани от личностно развитие и развитие на 
уменията, подкрепата на техните нужди може да служи като ефективен мотивационен 

Знания 
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инструмент. В момента игровизацията служи като важен мотивационен инструмент, 

който печели доверие в много професии. 
 

ИГРОВИЗАЦИЯ ЗА МОТИВАЦИЯ  

За да разберем значението на игровизацията, може да ползваме прост пример, даден 
от Марк Твен. В „Приключенията на Том Сойер“, Твен описва ситуация, в която Том 
трябва да боядиса оградата на леля Поли като наказание. Неговият приятел, Бен Ро-
джърс идва да се подиграва Том, но Том намира начин да представи боядисването като 
уникална, желана дейност. Бен пита дали може и той да пробва, но Том отказва да му 
даде четката. Едва след като Бен му предлага своята ябълка, Том се съгласява. 

Съобщението на Твен е ясно: Разликата между работата и играта е задължението. В до-
пълнение към това, ние приемаме, че всяка работа може да се превърне в забавление 

чрез подходяща комуникация. Методи като V-модела и Матрицата за игровизация могат 
да променят нагласата ни, така че да приемем задължението като доброволна и забавна 
дейност. 

Следният метод за проектиране на процеса, известен като V-модел, помага да се раз-
бере мисленето на програмиста на игровизация. Петте основни аспекта на разработва-
нето на игра/игровизация са: 

1. Механика: Какво е желаното поведение? Как знаем, че сме успели? 

2. Иконография: Каква е присъщата емоция на поведението? Какво чувствате, ко-
гато работите по целите си? Как можем да опишем този начин на мислене? Какви 
дейности се извършват в действителност? 

3. Ергономичност: Какви са недостатъците на целевата група? Какви умения трябва 

да се развият? Какви мотивационни фактори трябва да се вземат предвид? 

4. Функционалност: В каква ситуация потребителят отговаря на процеса? Колко 
време посвещават те на тази дейност? Каква платформа използват? 

5. Парично изражение: Как се гарантира устойчивостта? Безплатна или платена ус-
луга ли е? Какви са разходите и приходите от процеса?  

 

Това са петте аспекта, които съставляват етапа на проектиране на V-модела на Игрови-
зация. Аспектите на фазата на изпълнение са тясно свързани с модела на ситуационното 
лидерство на Хърси и Бланчард.  

V-моделът на игровизация е аналитичен инструмент за преглед и проектиране на про-
цесите. Въведен през 2017 г., V-моделът се използва редовно в разработването на соф-

туер и услуги. Използваме го за проверка на идеи, както и за подобряване на съществу-
ващите процеси.  
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СТЪЛБОВЕ НА МОТИВАЦИЯТА  

Има множество подходи за разбиране на човешката мотивация, както вече беше обсъ-
дено в глава Видове мотивация. Процесът на игровизация обаче се основава до голяма 
степен на три парадигми, събрани от съдържанието на мотивационните подходи, както 
следва: 

➢ Генетичната парадигма предполага, че всички човешки същества са мотивирани 
от едни и същи основни движещи сили. Тези сили са силно свързани с нашите 
мозъчни процеси и с възприемането на околната среда. Почти всички основни 
движещи сили могат да бъдат обяснени чрез еволюцията. 

➢ Теориите, които се фокусират върху доминиращите стратегии, също са много 
свързани с възприятието и генетиката, но в същото време предполагат, че хората 
се различават един от друг, въз основа на това, кое поведение и отношение са 
били затвърдени и запомнени като успешна стратегия за оцеляване. 

➢ Подходът на червеите предполага, че мотивацията е много свързана с възприя-
тието и взаимодействието с околната среда. Има различни хормони, които се 
произвеждат в тялото ни в отговор на нашите съзнателни и подсъзнателни нев-
ронни дейности. Тези хормони съставляват четири основни вътрешни и две вън-
шни мотивации и четири основни страха. 

 Вътрешните мотиватори са любопитство, развитие, признание и социална 
роля. 

 Външните мотиватори включват сила и пари. 

 Страховете включват тези от загуба на свобода, контрол, чувство на срам 
и че не сме недостатъчно добри. 

Следователно, Матрицата на игровизацията е мотивационен набор от инструменти, от-
разяващ готовността на играча в определен процес и предоставящ точни методи, които 
да му помогнат да реализира вътрешната си мотивация. 
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В Матрицата на игровизацията свързваме САМЦ модела на Маркзевски (свързаност, ав-
тономност, майсторство, цел), предназначен да повлияе на вътрешната мотивация с мо-
дела на ситуацианно лидерство на Пол Хърси и Кен Бланчард, който твърди, че способ-
ностите на лидера зависят в голяма степен от определени ситуационни фактори, като 
готовност, желание и поведение. 

  
Отпускане: Блокираният интерес може да бъде отпуснат чрез увеличаване на любопит-
ството. Въз основа на книгата на Роджър Кайлоа предлагаме четири области, които пре-
дизвикват интереса на човек: компетентност, късмет, подражателство и световъртеж. 
Тези области на интерес са леснодостъпни с подходяща комуникация. 

➢ Визия: за да накараме някой да направи нещо, трябва да му дадем кратка пътна 

карта. Визията е техника, която да отразява мотивацията и стреса на човек, пра-
вейки отпускането успешен тласък. Ние използваме модела на поведение на Б. 
Дж. Фог, за да опишем визията в различни области като спорт, хазарт, ролеви игри 
и продажби. 

➢ Свободна дейност: Използвайки алгоритъма на Том Сойер, можем да превърнем 
всяка задължителна работа в желана, забавна дейност. Целта на дейността 
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трябва да бъде представена като предизвикателство. Задължителните елементи 

са правилата на играта, а участието е безплатно за всички. 

➢ Бебешки стъпки: Въз основа на теорията на потока на Михай Чиксентмихайи, 
мрежата от умения и предизвикателства може да предизвика три основни наг-
ласи. Ние може да сме отегчени, фрустрирани или в състояние на поток. Потокът 
изглежда крехко, временно състояние. Майкъл Ву твърди, че можем да останем 
в състояние на поток с помощта на бебешки стъпки. Предизвикателството трябва 
да бъде последвано от практика – това е идеалният начин да научите нещо ново. 

➢ Затвърждаване: на мотивационно ниво, бебешките стъпки трябва да бъдат зат-
върдени. Майкъл Ву предполага използването на точки, значки и класации за мо-
тивация на начинаещите. 

➢ Визуализация: Можем да се справим със страха от загуба на контрол, като отго-

ворим на три въпроса: Къде сме ние? Какво направихме досега? Какви са следва-
щите стъпки? На тези въпроси следва да се отговори, като за предпочитане се из-
ползват визуални знаци като пиктограми или инфографики. Дори вербалната ко-
муникация е приемлива. 

➢ Допълнителни усилия: за да се избегне професионално прегаряне, трябва да да-
дем признание, въпреки че това е силно противоречиво, ако не е реализирано 
особено изпълнение. Най-лесният начин е да положите допълнителни усилия. 
Извършването на дейност с увреждане или под напрежение откъм време може 
да доведе до достатъчно адреналин за подходящо приемане на бъдещото приз-
нание. 

➢ Признание: Пак според Майкъл Ву, признанието има три форми – трофеи, инди-
видуална репутация и репутация на екипа. Трофеите се отразяват върху специал-

ните изпълнения, индивидуалната репутация е нещо, за което може да се говори 
по време на неделния обяд, а репутацията на екипа е най-висшата мотивация да 
се направи нещо за екипа. 

➢ Толерантност към грешки: За да се постигнат големи резултати, са необходими 
множество опити. Неуспехът е задължителен. Толерирането на провала не озна-
чава да се приемат посредствените резултати, а да се насърчи всички да се осме-
лят, да се изправят след неуспех и да опитат пак, докато не постигнат успех. 

➢ Делегиране: Основно предизвикателство на партньорството е делегирането. 
Упълномощеното лице е готово да направи всичко, което техният лидер може да 
прави. То има умения и мотивация да действа и може да следва професионални 
модели. За лидера предизвикателството е доверието, тъй като упълномощеният 
върши работата, докато лидерът носи отговорността. 

➢ Партньорство: Партньорите не изискват подкрепа или признание от страна на ли-
дера. Те са партньори. Това, от което се нуждаят, е справедливо отношение и при-
ятно изкарване заедно. Общите правила за справедливо отношение: Никога не 
назидавайте колегите си, никога не ги експлоатирайте, не се опитвайте да ги ком-
пенсирате за техните действия, помогнете им, радвайте се с тях. 

➢ Ролята на общността: Най-стресиращият въпрос на партньора е: Достатъчно ли 
съм добър? За да се облекчи тази несигурност, от съществено значение е да се 



 

 
77 

 

развие здравословен начин на мислене, за да се съсредоточим върху нещата, ко-

ито можем да направим, да имаме поглед отгоре, за да можем да сравним дей-
ностите си във времето с пътните карти, да имаме модели за подражание, и роля 
на общността, която ни предоставя силата на тотем, защитавайки ни от разкри-
ване на уязвимите ни места и помагайки ни да се съсредоточим върху нашата 
мисия. 

ОБОБЩЕНИЕ    

Целта на този модул е да Ви снабди с практически (и надяваме се, полезни) знания и 
инструменти за управление на мотивацията на работното място. Ето защо започнахме с 
основно въведение в концепцията за мотивация и дискусия на това кое вдъхновява слу-
жителите да се представят добре на работното място. След това разгледахме видовете 
мотивация и обсъдихме значението на вътрешната мотивация и какво трябва да напра-

вим, за да я използваме. Разгледахме и някои теории за мотивацията и се фокусирахме 
върху добрите практики как да увеличим мотивацията си и какво трябва да направим, 
когато загубим мотивацията си. В следващия раздел бяха представени някои добри 
практики, които да помогнат за мотивирането на нашите служители на работното място. 
Предоставихме съвети и представихме някои интересни казуси, за да покажем какво ра-
боти в други организации. Следващите раздели се фокусираха върху лидерските стилове 
и това, което трябва да направите, когато се сблъскате със съпротива към промяната. 
Модулът завършва с някои инструменти от помощ за ангажиране на служителите, както 
и дискусия относно игровизацията, които ще бъдат полезни за нашия игровизиран инс-
трумент.  
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Една от основните концепции днес е Индустрия 4.0, която внася най-новите разработки 
от информационните технологии в ежедневието, като по този начин трансформира ико-
номическия живот. С новите решения можем да се свържем с глобалните мрежи, да 
наблюдаваме и контролираме по-широко улавянето на данни и процесите в реално 
време.  

В нашето ръководство искаме да изясним концепцията за Индустрия 4.0 и нейните ос-
новни възгледи. Ръководството може да служи и като отправна точка за по-лесно разби-
ране на системи, решения и технически условия за нашата целева аудитория. 

НАПРЕД КЪМ 4-ТАТА ИНДУСТРИАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ  

Терминът Индустрия 4.0 е въведен за първи път на Хановерския панаил през 2011 г. и 

по-късно от Европейския съюз през 2016 г. „Индустрия 4.0 описва организацията на 
производствените процеси, в които устройствата си комуникират независимо едно 
с друго по веригата на стойността. Те създават „интелигентна“ фабрика на бъде-
щето, в която компютърно контролираните системи наблюдават физическите 
процеси, създават виртуална реплика на физическата реалност и вземат децентра-
лизирани решения, основани на самоорганизиращи се механизми“. 

 

Индустриалните революции продължават и днес, и разграничаваме няколко етапа. В ре-
зултат на нарастването на броя на населението, икономическото развитие и урбаниза-
цията, производството трябваше да се извършва в заводи по концентриран и непрекъс-
нат начин. Първата фаза на тази, първа индустриална революция, въведе ерата на водата 
и парното оборудване. Появата на нови материали, нова енергия и ресурси, нови форми 
на механизация и организация на труда доведе до период на масово производство, ос-
новано на разделение на труда, задвижвано от електричеството. В следващия етап, с 
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въвеждането на първите програмируеми логически контролери (PLC) и частична автома-

тизация, реализирана с компютри, се осъществиха цели производствени процеси без чо-
вешка намеса. 

Наричаме промишленото приложение на информационните и комуникационните тех-
нологии Индустрия 4.0. Тя произлиза от изобретенията на Третата индустриална рево-
люция. Системите, които преди това са били подобрени с компютри, ще бъдат допълни-
телно разширени с мрежови връзки, което ще позволи на системите да комуникират. 
Чрез мрежови кибер-физически системи могат да се разработят интелигентни заводи, в 
които производствените системи, компоненти и хора комуникират помежду си по 
мрежа, правейки производството почти автоматично. 

 

Други глави в ръководството се фокусират върху свързани софтуерни технологии и ре-
шения от постиженията на Четвъртата индустриална революция, тъй като това е пазар-
ният сегмент, където те ще навлязат най-широко. Това важи както за МСП, така и за го-
лемите предприятия. Разбира се, тенденциите като AR (добавена реалност), адитивно 
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производство (например 3D печат), дигитални близнаци или мобилни роботи (AGV) 

също са значителни. 

ДЕФИНИЦИИ 

Технологията на адитивното производство е производствен процес, който произвежда 
обекти чрез полагане на тънки слоеве. При конвенционалната механична обработка из-
лишният материал остава от по-голямо парче, превръщайки се в крайния продукт. Един 
от най-известните инструменти на адитивното производство е 3D принтерът. Най-важ-
ните му предимства са бързото производство на образци и придобиването на по-малки 
части и аксесоари чрез радикално намаляване на времето за изпълнение и разширяване 
на персонализирането. 

Big Data (Големи данни) е сложна технологична среда (софтуер, хардуер, мрежови мо-

дели), която позволява обработката на огромни и многостранни файлове с данни. Би 
било неуправляемо да се обработват големи данни със съществуващите инструменти за 
управление на бази данни. Big Data като концепция касае обработка на големи количес-
тва данни, които се променят при високи скорости и са много разнообразни. 

Интернет на нещата (IoT) е разнообразие от ясно разпознаваеми електронни устройства, 
способни да разпознават важна информация и да я предават на друго устройство в ин-
тернет базирана мрежа. С други думи, терминът обхваща мрежови „интелигентни“ уст-
ройства. Тази технология се развива с все по-бързи темпове. 

Облачна услуга: Можем да различим няколко вида облачни услуги, но общото е, че ус-
лугите не се управляват на специално хардуерно устройство, а са разпределени на уст-
ройствата на доставчика на услуги, скривайки оперативните подробности за услугата от 
потребителя. Тези услуги са достъпни за потребителите по мрежа, интернет – за публич-

ния облак, локална мрежа за частния облак или интернет. 

Под кибер-физическа система имаме предвид „интегрирането на ИТ, софтуерни техно-
логии и механични и електронни компоненти“. Тя е с висока степен на сложност, при 
която елементите комуникират чрез жични и все повече безжични „инфраструктури за 
данни“, например интернет, и компонентите могат да се адаптират към текущите произ-
водствени условия.  

КПЕ (ключов показател за ефективност) е показател, обикновено съотношение, с който 
представяме изпълнението на значителна дейност чрез редовно, за предпочитане неп-
рекъснато, измерване. За показатели си поставяме цели, които отбелязват оптималното 
състояние, което трябва да бъде постигнато. Ако нашите показатели се отклоняват от 
тази цел, трябва да се намесим. От съществено значение е да няма развитие без измер-
ване и обратна връзка. 

M2M технологията е поток от данни между устройства без човешка намеса. Комуника-
цията се осъществява между всяка машина, оборудвана с подходяща технология за 
свързване към системата. Взаимодействието машина-машина означава не само прост 
поток от данни, но и независимо вземане на решения и намеса. 

MES (система за изпълнение на производството) е компютърна система, която контро-
лира производствените процеси, което означава мониторинг в реално време. Тя предос-
тавя информация за състоянието на поръчките, материалните изисквания по време на 
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производството, неизправностите, производствените загуби, използването на капаци-

тета на производственото оборудване, сроковете за планова поддръжка, часове на екс-
плоатация. Най-ценната услуга на MES е подреждането на данните, събрани за произ-
водствените дейности, които текат успоредно едни с други, предоставянето на обоб-
щена информация на работниците и техните управители, подпомагане и ускоряване на 
вземането на необходимите решения и прилагането на мерки. 

OEE (цялостна ефективност на оборудването) е основен производствен индекс, който 
дава най-добрата цялостна характеристика на ефективността на производствените про-
цеси. Този комплексен показател се състои от умножение на три фактора. Първият фак-
тор, качество, показва съотношението на качествено подходящи части към общо произ-
ведените. Вторият фактор е наличността, което показва дела на времето, изразходвано 
за действителното производство, спрямо планираното време. Третият фактор, произво-
дителността, е съотношението на предписаното време на цикъла към действително из-

пълненото. 

Интелигентна фабрика: Производствената среда, в която производственото и контроли-
ращото оборудване се координират и организират без човешка намеса, се нарича „ин-
телигентна“ или „умна фабрика“. 

Прогнозната (ориентирана към бъдещето) поддръжка помага чрез непрекъснатото из-
ползване на диагностични инструменти за предвиждане на очаквани повреди и износ-
ване на оборудването без спиране на машината. Типични диагностични методи са виб-
родиагностика, ултразвуково изследване, изследване на компактността, ендоскопско 
изследване и др. Предимството ѝ спрямо други методи за поддръжка е, че осигурява 
оценка на оборудването като функция на параметрите. Тя също така оценява продължи-
телността на жизнения цикъл и може да прогнозира времето на повреда на компонен-
тите, което прави източника и степента на повредата лесно разпознаваеми. 

Превантивната поддръжка е поддръжка на твърд цикъл, извършване на мерки за под-
дръжка и възстановяване на оборудването въз основа на предварително определени 
данни за ефективността и времето, без да се отчита действителното състояние. Целта е 
да се избегнат неочаквани повреди, така че циклите на техническо обслужване се изби-
рат въз основа на ръчни спецификации и експлоатационен опит за по-кратък период от 
необходимия за използване на пълния резерв за износване от предвидената употреба. 
Оборудването е в експлоатация в началото на мерките, т.е. ремонтите се извършват не-
зависимо от повреда. Поддръжката на твърд цикъл е много скъпа, тъй като пълният ре-
зерв от износване на оборудването не се използва добре. Частите се заменят с нови в 
края на цикъла, въпреки че оригиналната част все още има резерв за износване. 

RFID (радиочестотна идентификация) е комуникацията на радиочестотен приемо-пре-
давателен блок с RFID етикети, поставени върху наблюдаваните обекти. Процесът се из-

вършва автоматично, без човешка намеса, така че не е необходимо да се чете всеки па-
кет поотделно, системата чете етикетите на всички продукти, преминаващи през порта 
за четене и ги качва в базата данни по едно и също време. Те могат да използват пов-
торно етикетите, което прави системата за радиочестотна идентификация икономична. 

SCADA (надзорен контрол и събиране на данни): Архитектура на системата за контрол, 
която включва компютри, мрежови комуникации на данни и графични потребителски 
интерфейси (GUI) за управление на контрол на процесите на високо ниво. Тя включва и 
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други периферни устройства, като програмируеми логически контролери (PLCs) и диск-

ретни пропорционални интегрални производни (PID) контролери, които се свързват към 
конкретна технологична инсталация или машина. 
Източник: https://www.ipar4.hu/page/tudasbazis-ipar-4-0-fogalomtar 
 

РАЦИОНАЛНИ ЦЕЛИ ЗА МСП  

Очакваният успех и способността за създаване на стойност на даден проект по Индустрия 
4.0 зависи главно от определената крайна цел. Организационната и икономическата 
структура на едно по-голямо предприятие улеснява намаляването на рисковете в срав-
нение с МСП. Целта на по-малките организации следва да бъде да работят възможно 
най-ефективно, като намалят до минимум рисковете при проект за цифровизация. Ако 
искат да определят целта на проекта, първо трябва да проучат действителната си пози-
ция, преди да намерят начин да осъществят проекта. Определянето на подходящите 

стъпки за изпълнение е задължително за успеха на проектите по Индустрия 4.0, подроб-
ностите за които ще обсъдим в друга глава (вж. „Определяне на график“). 
 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВХОДНО НИВО  

Преди МСП да могат да влязат в Четвъртата индустриална революция, те трябва да оп-
ределят позицията си на входно ниво. Те трябва да надградят вече съществуващите нива 
на развитие, като използват максимално потенциала си. Например дружество, което 
произвежда продукти на ръка, не може да приложи събиране на данни от сензорни ма-
шини. Без необходимото оборудване, те не могат да подобрят ефективността. Инстру-
ментите трябва първо да бъдат закупени и интегрирани в процеса, за да се направят по-
добрения. 

Чрез стъпки на различни нива можем да постигнем увеличение на ефективността с до 
20% от общата производителност. В допълнение към правилната последователност от 
нива, също толкова важно е всеки, който участва в производствената верига на стой-

ността, да е на едно и също хоризонтално ниво. Ако има значителна разлика в степента 
на зрялост на участващите хора, тогава стъпката на нивото няма смисъл. В крайна сметка, 
текущите възможности не са били използвани в достатъчна степен от дружеството. То-
гава хората няма да могат да направят такава голяма крачка и само ще образуват пречка 
пред придвижването напред. За да успеят, те трябва да настигнат новаторите и да се 
придвижат заедно.  

https://www.ipar4.hu/page/tudasbazis-ipar-4-0-fogalomtar
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С цел опростяване, ние сме идентифицирали четири входни нива, на които поставянето 
е подпомогнато от следните насоки. „Височината“ на стъпките намалява с напредването 
на процеса, така че човек трябва да скочи най-високо в началото. 

НЕДОСТАТЪЧНО НИВО  

➢ Планирането на производството се извършва изцяло на хартия, на ръка. 

➢ Свързаните производствени събития (спиране, планирана поддръжка и т.н.) също 
са на хартия. 

➢ Липсва съхраняема и проследима информация за произвежданите продукти (или 
достъпът до тях е труден, има само записи на хартия). 

➢ Продуктът изисква въвеждане изцяло от човек и е минимално механизиран (да 
не се бърка с автоматизация). 

➢ Няма мрежова инфраструктура. 

➢ Не може да започне поток от информация, освен ако някой не го инициира. 

На това ниво, все още има много да се направи, преди да се въведат устройства тип Ин-
дустрия 4.0. Първата стъпка е да се извърши цифрова трансформация в цялата организа-
ция, за да е налична цялата информация в цифров формат. Обикновено софтуер като 
MES или ERP е подходящ за целта. При внедряването на тези системи трябва да се из-
ползва софтуер, който може да се интегрира. 

ВХОДНО НИВО  

➢ Планирането на производството е напълно цифровизирано (MES / ERP).  

➢ Свързаните производствени събития се записват автоматично в база данни. 

➢ Цифровизирано и автоматизирано записване на данни се извършва за произве-
дени продукти.  

➢ Производството е напълно механизирано и автоматизирано. 

➢ Има мрежова инфраструктура и машините са свързани, събират се данни. 

➢ Данните и информацията, записани в цифровото пространство, са достъпни за 
„всички“ (дори онлайн).  

Това е входното ниво по пътя към „интелигентната фабрика“. На този етап вече са на-
лице необходимите цифрови източници на данни, в които информацията става дос-

тъпна в пространството и времето с много по-голяма свобода. В данните има връзки с 
ръчно стартирани заявки и изявления, като по-късно можем да установим пряка връзка 
между тях. 

НИВО НА ВНЕДРЯВАНЕ  

➢ Планирането на производството е напълно цифровизирано (MES / ERP).  

➢ Свързаните производствени събития се записват автоматично в база данни. 
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➢ Извършва се цифровизирано и автоматизирано записване на данни за произве-

дени продукти.  

➢ Производството е напълно механизирано и автоматизирано. 

➢ Има мрежова инфраструктура и машините са свързани, събират се данни. 

➢ Данните и информацията, записани в цифровото пространство, са достъпни за 
„всички“ (дори онлайн).  

➢ Заинтересованите страни се уведомяват за по-критични събития, без да е необ-
ходимо да се обръща постоянно внимание.  

Целевият обхват на средните проекти по Индустрия 4.0 обикновено е входното ниво. Ако 
едно предприятие е на това ниво, почти може да се каже, че работи като Интелигентен 
завод. По време на проектирането и експлоатацията на производството се изисква чо-

вешко присъствие и намеса. То обаче вече не е необходимо за самия производствен 
процес. 

НИВО НА СЪВЪРШЕНСТВО  

➢ Информацията, събрана от производството, има автоматичен ефект на обратна 
връзка за производството (M2M). 

➢ Въз основа на производствената информация, прогнозите помагат за по-ната-
тъшното проектиране и предотвратяване на грешки. 

➢ Целият жизнен цикъл на продукта се проследява. 

➢ Производството е автоматично, по автономен начин (от поръчка до доставка). 

➢ Човешката намеса е необходима само в изключителни случаи за справяне с ано-

малии; в противен случай надзорът е достатъчен. 

За да се постигне ниво на отлични постижения, предприятието трябва да завърши всички 
елементи на екосистемата на Индустрия 4.0, което е технологично и организационно 

предизвикателство. Независимо от това е целесъобразно това ниво да се постави като 
дългосрочна цел и да се предприемат стъпки за повишаване на конкурентоспособ-
ността. По-големите предприятия вече работят в такава „отлична“ производствена 
среда. 

Оценката на текущото състояние на предприятието е тясно свързана с входното ниво. 
Ще научим за възможните методологии за това в следващата глава. 

ЦЕЛИ  

След като МСП се локализира на подходящото ниво, то трябва да определи цели в раз-
лични перспективи, които да са достатъчно смели, за да насърчават иновациите. Същев-
ременно, дружествата следва да имат предвид създаването на стойност, като предоста-
вят реални бизнес ползи за корпоративните процеси (като допълнителни приходи или 
спестяване на разходи). Иновациите сами по себе си не трябва да бъдат цел. 

За да илюстрираме предложената методология, може би най-подходящ е следният при-
мер: Представете си, че рисувате картина. За цялата картина първо правим скица, в която 
чертаем кръг около всички необходими елементи (дългосрочни цели). След това си 
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струва да се подчертаят по-изразените части и да се обърне повече внимание на тях 

(средносрочни цели). Представяме си как ще разработим детайлите и започваме с това, 
което изглежда рисковано, но има висока стойност (краткосрочни цели). 

Следната координатна система ще Ви помогне при разглеждането на Вашите цели: 

Перспективите си струва да се определят, 
както следва. Възможно е да се отклоним от 
определените времеви интервали, но про-
ект, който е твърде дълъг, например, може 
да представлява нарастващ риск. 

Краткосрочни цели (3-6 месеца): Нека започ-
нем с най-тясната пресечна точка. В повечето 
случаи тези проекти се наричат пилотни про-

екти. Те имат бърз обрат, сравнително ниска 
входна цена и ефектни (очаквани) резултати. 
Добра идея е да изберете част от цялата 
скала, където има видима загуба, например, 
за да проверите действителните ефекти. По 
този начин можем да валидираме решени-
ето, което искаме да реализираме бързо. 
Можем също така да придобием взаимен опит с доставчика, а успехът, постигнат за 
кратко време, има мотивиращ ефект върху участниците да продължат напред. Желани-
ето да поемем рискове се отплаща в дългосрочен план. 

Средносрочни цели (0,5-1 година): През това време се постига хоризонтален и вертика-
лен напредък въз основа на опита на пилотния проект. Прехвърлете най-добрите прак-

тики от предишния акцент на други места в производствената среда. Например, ако пи-
лотно сте работили върху една машина/област, включете по-голям брой. Също така, ин-
тегрирайте области на организацията, които са били пренебрегвани до този момент. В 
средносрочен план, по-голямата част от проект по Индустрия 4.0 трябва да бъде завър-
шена. Трябва да се предостави и основна функционалност, покриваща всички верти-
кални нужди. 

Дългосрочни цели (1-3 години): За да ги определим по-подробно (ако предприятието 
няма съответна техническа и управленска компетентност по Индустрия 4.0), си струва в 
етапа на планиране и консултации да се включи външен експерт. Една недобре дефини-
рана стратегия поставя под риск успеха на проекта, дори в по-ранните фази. Необходимо 
е да се направи оценка кой трябва да участва в планирането (мениджмънт, инженеринг, 
поддръжка, управление на смени и т.н.). С цел да разберете кой има полза от развитието 
и каква роля може да играе в него. Така ще се очертае какви технологични, организаци-

онни и корпоративни трансформации са необходими, за постигане на целите. След като 
изпълнят средносрочните и краткосрочните цели, стратегията трябва да се прецизира и 
оптимизира въз основа на натрупания опит. 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ  

Съществуват технологични критерии за използване на възможностите на Индустрия 4.0, 
които трябва да бъдат взети предвид, преди да започне внедряването. Наличието на 
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тези условия на практика отразява входното ниво, описано по-горе. Наличието на тези 

критерии не означава непременно, че е налице интелигентно производство. Липсата на 
тези критични градивни елементи обаче може да бъде пречка. 

СЪЩЕСТВУВАЩИ ХАРДУЕРНИ И СОФТУЕРНИ КОМПОНЕНТИ  

Наличната среда попада в една от тези две основни категории. Всичко това ще осигури 
средата, необходима за функционирането на системата. Хардуерни и софтуерни компо-
ненти могат да съществуват както на ниво производство, така и в офиса. Истинското пре-
дизвикателство на „интелигентното производство“ е да ги интегрираме един в друг. На 
фигурата по-долу е илюстрирана йерархията, при която тези инструменти работят за-
едно. 

 

МАШИНИ, УЧАСТВАЩИ В ПРОИЗВОДСТВОТО  

На най-ниското ниво на изпълнение са машините, които извършват специфичната про-
изводствена дейност. Индустриалните революции прегледани по-горе (1.3) включват 
механизация, а третата практически достига автоматизация. По този начин можем да 
заключим, че поне частично автоматизираният производствен процес е съществено ус-
ловие за прехода към Индустрия 4.0. Обикновено следните групи машини се срещат най-
често, като някои видове се появяват в почти всяка индустрия: 

➢ Обработващи машини 

 Многоосни обработващи центрове (метал) 

 Стругове 

 Различни машини за рязане, оформяне, огъване 

➢ Машини за леене 

 Машини за леене под налягане 

 Машини за леене на пластмаса под налягане 
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➢ Адитивна производствена технология 

 3D печат (метал, пластмаса и др.) 

➢ Машини със специално предназначение 

 Оборудване за сглобяване 

 Опаковъчни машини 

➢ Роботизирани клетки 

 Роботизирани рамена с 4-8 оси 

➢ Оборудване за наблюдение 

 Машини за визуална проверка 

 Оборудване, базирано на измерване на физически характеристики (наля-

гане, температура и т.н.) 

Въвличането на типовете машини в „непрекъсната верига“ се нарича производствена 
линия. Колкото повече елементи можем да се свържем с производството по този начин, 
толкова по-високо ниво на автоматизация с по-малко човешка намеса ще постигнем. 
Иновативният подход на Индустрия 4.0 обаче не (винаги) предвижда такава производс-
твена среда, а по-скоро среда, наподобяваща остров, като по този начин предлага по-
голяма гъвкавост в отговор на различните нужди на производството на продукти. Мате-
риалният поток може да се постигне, например, с AGV (автоматично управляеми пре-
возни средства). 

Ако е налично оборудване, неговата взаимосвързаност на ниво ОТ е от съществено зна-
чение. Инструментите трябва да комуникират помежду си, за предпочитане чрез някои 
съвременни мрежи (ProfiNET, EthernetIP и т.н.). Чрез свързване към тези мрежи, сензор-

ните данни на устройствата могат да осигурят събирането на данни. Ако, от друга страна, 
оборудването няма такова физическо закрепване, ще бъде необходимо модернизи-
ране. Модернизирането може да се извърши например чрез инсталиране на допълни-
телна мрежова (Ethernet) карта или на ретрофит сензори. На практика вече има много 
решения за това как да се модернизира по-стара машина с такива сензори, които са под-
ходящи за измерване на някои физически характеристики (вибрации, температура и т.н.) 
и могат да съобщават резултатите от измерването на подходящ интерфейс. 

MES/ERP 

Описахме значението на MES и ERP в главата за дефинициите. В много случаи двете вър-
вят ръка за ръка. В идеалния случай, между двете системи може да няма големи разми-
навания, тъй като тези системи трябва да работят в тясно сътрудничество, добре е да се 

създаде поток от данни между тях. Основен критерий за „интелигентно производство“ е 
това предприятието да разполага с такива системи или поне с една от тях. На практика 
въвеждането на такава система е важна стъпка за МСП към цифровизация. 

Цифровизираните системи за производство и планиране на ресурсите гарантират, че ос-
новните бизнес процеси на организацията вече не са на хартия, а информацията може 
да се свърже с други системи (като например производствени машини). В много случаи 
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OT / ИТ връзката се случва, когато устройствата на ниво производство влизат в контакт 

със системите за корпоративно управление, които не са били налични преди. 

ПРОСЛЕДЯВАНЕ  

Проследяването е методът, който проследява всички процеси: от доставката на суро-
вини до производството, потреблението, за да се изясни „кой е направил продукта, кога 
и къде“ (ако се разглежда по отношение на цялата верига на стойността). Благодарение 
на подобреното качество на продуктите и нарастващата осведоменост за безопасността 
през последните години проследимостта се превръща в тенденция, разпространяваща 
се в много области, като автомобилната, електронната, хранителната и фармацевтич-
ната промишленост. По този начин записваме необходимата информация, като произ-
водители, доставчици и дистрибутори. Тази информация се проследява във всички ква-
лифицирани производствени процеси, за да се гарантира, че записите се управляват. 

Проследимостта се определя от стандарта ISO 9001 на Международната организация по 
стандартизация. 

Автомобилната индустрия отдавна популяризира проследимостта. Производителите на 
автомобили я използват, за да предотвратят проблеми с изземването, да сведат до ми-
нимум щетите, както и да осигурят управление на качеството. Тя обаче изисква да се 
проверят всички данни, събрани от създаването на десетки хиляди части. Също така, те 
трябва да в съответствие с променящите се закони и разпоредби. Освен това през пос-
ледните години конкуренцията между разходите и сроковете за доставка се увеличава, 
което увеличава значението на проследимостта. 

Въпреки че съществуват различни начини на проследяване, това обикновено може да 
бъде разделено на два аспекта: цялата верига на стойността и вътрешната проследи-
мост. Предвид целите на това ръководство, акцентът е върху вътрешното проследяване. 

Вътрешна проследимост е проследяването на движението на части/продукти в ограни-
чена, определена област, като например едно дружество или предприятие. Например, 
завод за сглобяване на двигатели купува части на двигателя, валове за лагери и бутала 

от доставчиците и след това ги сглобява. Управлението и използването на производст-
вената история и резултатите от инспекцията на тези компоненти може също да се разг-
лежда като вътрешна проследимост от предприятието. 

За проследяване на производствените процеси всеки продукт или партида получава 
идентификационен номер и информация, като например данни за работата, резултати 
от инспекцията и размери, които са свързани с този идентификационен номер по време 
на всеки процес, който ще се използва за сглобяване по-късно. Използването на тази 
информация за обработка допринася за подобряване на ефективността и качеството на 
производството/работата. 

ИТ / OT ВРЪЗКА  

Каква е разликата между информационните технологии (ИТ) и оперативните технологии 
(OT)? Накратко, ИТ работят с информация, докато OT работят с машини. Първите контро-
лират потока от цифрова информация, докато вторите управляват функционирането на 
физическите процеси и инструментите, използвани за тяхното изпълнение. Друг начин 
да се разграничат (не толкова точно) е ниво офис (ИТ) и ниво завод (OT). Трето добро (и 
може би още по-малко точно) е съпоставянето софтуер (ИТ) и хардуер (OT). 
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От появата на търговските и промишлени компютри, между ИТ и OT съществува голяма 

разлика. Повечето от нас познават ИТ по-добре. Събиране голям брой финансови при-
ложения, изграждане на бази данни от лични записи и корпоративни активи, отпечат-
ване на отчети за продажбите, месечни приходи и годишни отчети и т.н. Светът на OT е 
по-далечен и езотеричен. Скрити зад защитни стени и демилитаризирани зони (DMZ), 
понякога в независими мрежи, критични за мисията системи наблюдават процесите в 
реално време, които контролират производствените съоръжения и машини на дружест-
вото. 

Въпреки че ИТ и OT присъстват в съвременните организации отделно, явление, известно 
като ИТ-OT конвергенция, променя това. Тъй като IoT технологията обединява устройс-
тва, които обикновено не са свързвани с интернет (като например контрол на конве-
йерна лента), и прави данните достъпни онлайн, предприятията вече имат възможност 
да увеличат ефективността, като прилагат ИТ интелигентност към физическите устройс-

тва на OT системи. Например, конвенционалните температурни контролери, свързани с 
OT системи, обикновено изпращат стойности със затворен цикъл на разчитане, видими 
за служителите с цел изясняване дали се изисква намеса на ниво фабрика. Въпреки това, 
IoT позволява тези температурни сензори да бъдат свързани към ИТ мрежи, което им 
позволява да комуникират в реално време с други устройства във фабриката, за да оп-
тимизират температурните нива за максимална производителност. 

Древното разделение между ИТ и OT започва да се размива – необходимост. Въпреки 
че лицата, отговорни за вземането на корпоративни решения, трябва да вземат предвид 
последиците от конвергенцията на ИТ и ОТ от гледна точка на киберсигурността, съот-
ветствието и интегрирането на данни, ясно е, че тази радикална промяна ще предостави 
почти експоненциална възможност на предприятията да работят с достатъчно далновид-
ност и ноу-хау. Организациите трябва активно да намаляват разликите между OT и ИТ, 

тъй като в противен случай реалните ползи от цифровите технологии няма да са налице. 
Вече има много решения за тези задачи. Производителите на съответните промишлени 
устройства вече предлагат много мрежови устройства (като маршрутизатори и комута-
тори), подходящи за свързване на сигурността на ИТ и OT мрежите. Тъй като ИТ мрежите 
в света вече се изграждат с някои Ethernet-базирани инфраструктури, OT мрежите също 
трябва да се съсредоточат върху интерфейсните възможности. 

КОМПЮТЪРНА СРЕДА  

Достъпът, събирането, съхраняването, обработката и показването на данни изискват 
компютри и сървъри с различни характеристики в мрежовата инфраструктура. Обикно-
вено е добра идея да ги разделим функционално или да ги използваме заедно в зависи-
мост от задачата. Ако разгледаме архитектурата отдолу нагоре, долните слоеве обикно-

вено се обслужват от периферни/шлюзови устройства. На практика това внедрява само 
функционалността за събиране/приемане на данни от завода на производителя, така че 
не се изисква голям капацитет за изчисления и съхранение на данни. От тук данните се 
предават или на сървър, работещ на локалната мрежа („мъгла“), или на външен сървъ-
рен ресурс, който вече не е в рамките на заводската мрежа („облак“). Основно изискване 
за последните две са високата наличност, изчислителната способност и капацитетът за 
съхранение на данни. 
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ПЕРИФЕРНИ КОМПЮТРИ  

Машините/контролерите и сензорите обикновено се свързват директно към периферни 
компютри. Данните се събират и обработват от тези инструменти, чрез агрегиране, тран-
сформиране или изпълнение на алгоритми с висока ефективност, но не само. Тази тех-
нология обикновено се използва, когато данните са в цифрово интерпретируем формат. 
В този случай „периферните“ устройства преобразуват тези нецифрови стойности в циф-
рови стойности и след това ги прехвърлят в слоя „мъгла“ или „облак“ за по-нататъшен 
анализ. Не е възможно обаче върху тях да се извършат предварителни изчисления с ви-
сока производителност, да се съхраняват големи количества данни. От друга страна, пре-
димството им е местоположението на OT, тъй като е в непосредствена близост до маши-
ната, така че е в състояние надеждно да събира данни и да ги съхранява като буфер дори 
в случай на проблем с OT / ИТ мрежата. 

МЪГЛА 

По същество, „работата в мъгла“ касае обработка на сложни алгоритми с висока произ-
водителност за данни, събрани от „периферни“ устройства. Тези алгоритми използват 
повече ресурси и данни за извършване на изчислението. Те не са налични на „перифер-
ните“ устройства и следователно не могат да работят на тях. Също така е възможно да 
се генерират контролни сигнали в слоя „мъгла“. Те могат да бъдат изпратени до „пери-
ферните“ устройства, след което системата е готова да контролира всяка машина или 
устройство въз основа на сложни, изчислени събития. „Мъглата“ е сървърен ресурс в ло-
калната мрежа на дружеството, който е готов да съхранява и обработва дори големи 
количества данни (големи данни). Обикновено там се концентрират и други системи и 
бази данни, защото интеграцията се улеснява от споделена среда. В много случаи дру-
жествата предпочитат решението „мъгла“ пред „облака“, защото обикновено то има ло-

кално достъпен физически/виртуален сървърен ресурс, а местните разпоредби за ИТ си-
гурност също предпочитат събирането на локални данни. 

Приложенията, работещи в „периферна“ и „мъгла“ среда, могат дори да се намерят на 

място. 

ОБЛАК  

Същността на работата в облака е, че можем да закупим ресурси и да поставим данни в 
облака за анализ (който не се извършва на място). Рядко се случва IoT решение да прех-
върли всички необработени данни към облачната система. В слоя на „облачните услуги“ 
се прави разграничение между частни и публични облачни системи. Публичният облак 
не означава, че данните ще бъдат достъпни за обществеността, но ресурсите и услугите 
са достъпни за всеки. Частните облачни системи свързват множество локации с центра-

лизирана архитектура, като например център за данни, обикновено от едно и също дру-
жество собственик. Частните и публичните облачни системи зависят от (външна) мрежа 
и могат да бъдат достъпни само с интернет връзка. Следователно, в архитектурата на 
Индустрия 4.0 се препоръчва те да се използват само за анализ на обобщените данни за 
предприятията. 

За слоевете „периферия“ и „мъгла“, ресурсът обикновено се придобива като еднократна 
инвестиция и представлява физически активи. Той е достъпен като „облачна“ услуга, 
обикновено под формата на месечна такса, пропорционално на броя на необходимите 
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ресурси. Голямото предимство е, че тя може лесно да се намали или мащабира в зави-

симост от нуждите от ресурси. 

ПРИЛОЖНО-ПРОГРАМЕН ИНТЕРФЕЙС (API)  

Интернет на нещата (IoT) и Индустрия 4.0 са най-важните аспекти на изпращането и по-
лучаването на данни между ИТ и OT слоевете. Нуждаем се от стандартизирани прото-
коли за работа с комуникацията между различни системи, сензори и устройства. Тези 
протоколи трябва да бъдат малко по-различни от протоколите, които се използват по-
настоящем в Интернет. Вземете например класическия HTTP/HTTPS-базиран достъп до 
данни и се опитайте да обхванете съвременно приложение в реално време с прости 
HTTP заявки. Тази задача не е възможна. Тук трябва да се използват нови видове прото-
коли. По-долу са най-често срещаните нови дефиниции на протоколи за TCP / IP прило-
жен слой. 

REST – ПРЕДСТАВИТЕЛНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СЪСТОЯНИЕ  

REST е решение за връзка, което се основава на определени принципи на уеб основите 
и обикновено работи по HTTP. То извършва комуникация без състояние. REST игнорира 
детайлите на изпълнението на компонента и синтаксиса на протокола, за да се съсредо-
точи върху ролята на компонентите, ограниченията на взаимодействието с други еле-
менти, и тълкуването на значими елементи на данни. REST се използва и за разработване 
на уеб услуги като алтернатива на различни видове разпределена комуникация, като 
например прост протокол за достъп до обекти (SOAP). Често използват REST в мобилни 
приложения, сайтове за социални мрежи, mashup инструменти и автоматизирани биз-
нес процеси. 

REST услугите имат пет основни принципа, създадени за интернет: 

➢ Всичко е ресурс. 

➢ Всеки ресурс има уникален идентификатор. 

➢ Той следва да използва прости и последователни интерфейси. 

➢ Комуникацията се осъществява чрез представителство. 

➢ Всички заявки са без състояние. 

WS - WEBSOCKET 

Спецификацията HTML5 WebSocket дефинира API, който позволява на уеб страниците да 
използват протокола WebSocket за двупосочна комуникация с отдалечена машина. Ин-
терфейсът WebSocket дефинира напълно двупосочен комуникационен канал, който ра-

боти чрез едно гнездо по интернет. HTML5 WebSocket значително намалява ненужния 
мрежови трафик и латентност, за разлика от немащабируемите и решенията за дълги 
заявки, използвани за симулиране на напълно двупосочна връзка чрез поддържане на 
две връзки. Протоколът WebSocket означава да работите добре с Вашата съществуваща 
уеб инфраструктура. Като част от този принцип на дизайн, спецификацията на протокола 
уточнява, че връзката WebSocket започва като HTTP връзка, като по този начин гарантира 
пълна обратна съвместимост със света преди WebSocket. Преминаването от HTTP към 
протокола WebSocket се нарича „WebSocket handshake“. 
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MQTT – ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ТЕЛЕМЕТРИЧНИ СЪОБЩЕНИЯ НА ОПАШКИ  

MQTT е протокол за връзка машина-към-машина/„Интернет на нещата“. Проектиран 
като проста услуга за съобщения „публикуване“/„абониране“, той е широко разпростра-
нен. Полезен е за връзки с отдалечени места, където се изисква кратък код, и честотната 
лента на мрежата е изключителна. Например, той е бил използван в сензори в миналото, 
които комуникират с брокера чрез сателитна връзка, както и в домашна автоматизация 
и малки устройства. 

ОБРАТНА ВРЪЗКА КЪМ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ  

Събраната и обработена информация следва да се съобщава на съответните членове на 
организацията. (На ниво отлични постижения в Индустрия 4.0, процесът на даване на 
обратна връзка вече се измества от хората към машините, с разпространението на M2M.) 

Обратната връзка може да образува две основни групи: Потребителски интерфейс и из-
вестия. 

ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС  

Визуалната обратна връзка може да се осъществи на потребителския интерфейс на соф-
туерен компонент на екосистемата Индустрия 4.0 (известен също като потребителски 
интерфейс); можем да видим измерените резултати на дисплея (независимо дали сте 
влезли през компютър, интелигентно устройство или линеен дисплей, например). Вече 
има много решения за това, с разпространението на уеб-базирани зрители, които имат 
голямо предимство поради независимостта на платформата, и лекотата на изграждане 
на мрежова инфраструктура, която им позволява да бъдат достъпни „от всяко място“. 
Почти всички компютърни програми имат такъв интерфейс, без който би било трудно да 

се получи информация или да се въведат данни в ERP система, например. Също така е 
възможно да се генерират отчети. 

Страхотна идея е да организирате най-важните си данни (КПЕ) в така наречените табла 

за управление. „Таблото за управление“ е едностранен визуален интерфейс, който поз-
волява на потребителят да следи с един поглед постигането на най-важните му цели или 
очаквания. 
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ИЗВЕСТИЯ  

В информационните технологии, система за известия е комбинация от софтуер и хар-
дуер, който предоставя съобщение на група получатели. Известията са станали част от 
живота ни; интелигентните устройства редовно ни информират за световни събития, съ-
бития в социалните мрежи и т.н. Съобщенията обикновено се получават по имейл, текс-
тово съобщение или така наречените „push“ съобщения (изпратени от приложения за 
мобилни телефони). 

Системите за известия също ще бъдат ключови в съвременните заводи. Тъй като искаме 
да постигнем все по-високо ниво на автоматизация, искаме да бъдем все по-малко „ан-
гажирани“ в производството. Всичко това означава също, че искаме в бъдеще да обръ-
щаме по-малко внимание на потребителските интерфейси на системите за управление. 

Въпреки това, искаме да получим информация за моментите на производство възможно 
най-скоро, за да можем да се намесим незабавно, ако е необходимо. За да направим 
това, трябва да се установят подходящи канали. Формулата е проста и ефективна в този 
контекст: когато се случи събитие в OT слоя, засегнатите потребители трябва да бъдат 
уведомени с решение, разработено на ИТ слоя. Например, ако стойността на датчика за 
налягане достигне определена граница, той генерира събитие, което изисква известието 
да бъде изпратено до отговорника по поддръжката. Това позволява на отговорника по 
поддръжката да се намеси и да отстрани повредата дори преди реалното спиране на 
машината (поради което системата за известия е ключова за прогнозната поддръжка). 

Друго често приложение е автоматичното генериране и изпращане на отчети. Например, 
не е необходимо ръчно да се отправят заявки относно статистическите данни за коли-
чеството, произведено на седмица в потребителския интерфейс. Те могат да пристигат в 

нашата пощенска кутия автоматично всяка седмица. 

Трябва да се отбележи, че можем да постигнем подобрения само ако извършим дейст-
вия и достатъчно промени в организацията и производството. 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГРАФИК  

Въз основа на прегледите в предишните глави, определихме ползите от Индустрия 4.0. 
След като сме оценили на какво техническо ниво е нашето дружество, можем да започ-
нем да планираме. При друг подход, трябва да създадем график от рационалните цели, 
които научихме по-рано, включително всички необходими стъпки и разходите и ползите. 
Произтичащата от това стратегическа пътна карта може да предостави цялостна картина 
на стъпките, които производителите трябва да предприемат по време на прехода към 
Индустрия 4.0. 

Този времеви график може, разбира се, да варира в зависимост от размера и състава на 
дружеството. Различни „най-добри практики“ може да са успешни за МСП и големи ор-
ганизации. Разработени са няколко подхода към планирането на маршрутите и разписа-
нията могат да бъдат под много форми. Няколко изследвания се занимават с тези вре-
меви графици: съществена разлика между големите дружества и МСП (като се отчете 
структурата и експертният опит на големите дружества) е, че дори повече отдели и екипи 
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могат да участват в планирането, като стратегическо управление, поръчки, човешки ре-

сурси, инженерната група по Индустрия 4.0 или производството. МСП обаче нямат та-
кива структури; те често работят в плоска йерархия. В случая на микропредприятия (с по-
малко от десет служители) всеки служител, а не екипите, трябва да използва графика. 

 

Тази цялостна пътна карта е пряко свързана със следните ключови въпроси, които се 
прилагат във всеки стратегически контекст: 

➢ Къде искаме да стигнем? 

➢ Къде сме сега? 

➢ Как да стигнем до там? 

➢ Защо трябва да действаме? 

➢ Какво можем да направим? 

➢ Как да го направим? 

➢ Поради каква причина го използваме? 

Ще разгледаме тези въпроси в първите стъпки на пет-етапната пътна карта. Освен това, 
тъй като ръководството има за цел да разгледа практическите аспекти, всяка от тях пред-
ставя ориентиран към бизнеса подход и стратегия за изпълнение, като се отчитат особе-
ностите на МСП (напр. бюджет, персонал и др.). Потенциалните технологични и органи-

зационни промени не позволиха на много дружества да създадат обособени стратегии 
за Индустрия 4.0 или дори систематично да инвестират в капацитет за Индустрия 4.0.  

Един добър график трябва да се стреми да отговори на най-често срещаните проблеми: 

➢ Високи очаквани инвестиционни разходи, непригодност на съществуващата про-
изводствена инфраструктура. 

➢ Липса на прозрачност или количествено определяне на ползите. 

➢ Опасения относно организационната променливост и ИТ сигурността. 
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СТРАТЕГИЯ  

СТЪПКА НУЛА – ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПРЕЧКИТЕ  

Графикът започва с определянето на производствени области, които възпрепятстват пос-
тигането на адекватна ефективност. Като цяло тези проблеми са известни без въвежда-
нето на конкретен инструмент на Индустрия 4.0, но вече нямаме достатъчно информа-
ция или качество, за да идентифицираме конкретните първопричини. Търсенето на 
пречки се състои в оценка на ключови показатели за ефективност (КПЕ) по време на про-
изводството. Този преглед отговаря на въпросите: „Къде сме сега?“ и „Защо трябва да 
действаме?“. 

На този етап си струва да се събуди интересът на организацията към възможностите, 
предоставени от Четвъртата индустриална революция. В рамките на семинара, включете 

възможно най-много заинтересовани страни, генерирайте импулс, като представите ос-
новните ползи, представени другаде вече приложени казуси, практически примери. 

ПЪРВА СТЪПКА – РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ  

Първата стъпка е критичен етап от правилното разработване на пътната карта. С тази 
стъпка МСП следва да разработят дългосрочни мерки за противодействие, за да се пре-
одолеят установените пречки, като се използват технологии от Индустрия 4.0 (работа в 
облак, Интернет на нещата и др.), които най-добре отговарят на крайната цел. При из-
готвянето на стратегията следва да се вземе предвид максималният бюджет, с който раз-
полагат МСП. Тази стъпка отговаря на следните въпроси: „Къде искаме да стигнем?“, 
„Как да стигнем там?“, „Какво трябва да направим?“ и „За какво го използваме?“. 

Включете съответните членове на организацията в разработването на стратегията (пъл-

номощия, отговорност) и съвместно изгответе вътрешен SWOT анализ. 

Струва си да се включат външни експерти във фазата на разработване на стратегията. Те 
трябва да са запознати както с бизнес ценностите, така и с технологичните възможности 

за добро определяне на обхвата на различните проекти. Резултатът следва по същество 
да бъде план за изпълнение, съчетан с етапни цели, както и приблизителен бюджет. 

ВЪЗМОЖНОСТИ  

ВТОРА СТЪПКА - ИДЕИ И ПРОТОТИПИ 

При втората стъпка подходящите ресурси (обикновено външен доставчик) и методоло-
гия се оценяват на пазара за изпълнение на определената стратегия. Доставчиците на 

технологични решения, които рационално удовлетворяват своите бизнес нужди, трябва 
да бъдат открити и предложени за по-подробна оценка на проектите. Всяка стъпка от 
стратегията (от пилотен до пълен обхват на проекта) се съобщава във всеки отделен слу-
чай, за да се получи правилният отговор относно техническото съдържание. Струва си да 
посетите няколко потенциални доставчици и да разгледате техните компетенции за една 
и съща конкретна задача, както и полученото ценообразуване. Доставчиците трябва да 
наддават за една и съща стратегия, така че да можем да направим сравнението по-
лесно. По време на подбора трябва да се вземе предвид не само крайната цена, но и 
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съответните проекти на доставчика, инструментите и гъвкавостта на системата, както и 

възможностите за по-късна продуктова подкрепа. Доставчиците могат да се конкурират 
добре в пилотен проект, който осигурява бърза обратна връзка и за двете страни за 
кратки разходи и производителност. Пилотният проект трябва да бъде осъществен в ра-
зумен срок (максимум 3 месеца), на разумна цена (макс. 15-20 хил. евро) и с резултати 
(например увеличение от 5%). Ако икономическите възможности са благоприятни, по-
мислете за 2-3 доставчици в такъв пилотен проект. 

ПИЛОТЕН ПРОЕКТ  

ТРЕТА СТЪПКА – ПИЛОТЕН ПРОЕКТ 

Графикът продължава по избраното устройство/производствена линия, на която искаме 

да инсталираме първоначално устройство от Индустрия 4.0. Това първоначално внедря-
ване започва с прототип, а не с пълна инсталация на устройството в цялата фабрика. Пи-
лотният план следва да включва и ясни цели: компетенции, график, списък на дейнос-
тите, нуждите от персонал и обучение, бюджетиране и осигуряване на ресурси, план за 
мониторинг и оперативно определяне на измерванията, сравняване на методите и дан-
ните за измерване. Въз основа на тях следва да се оцени пилотен резултат за определен 
период от време. Ако не покаже обещаващи резултати, процесът трябва да се върне към 
стъпка 1, като разгледа стратегията и я измени в друга итерация за постигане на дългос-
рочни цели. (Бързината е съществена част от въвеждането на иновации.) Трябва да оп-
ределим причините за различията и какви промени са необходими. 

Ако резултатите, постигнати по време на пилотния проект, са задоволителни, процесът 
ще продължи с внедряването на решението и добрите практики по цялата производст-

вена линия. Освен разширяването на технологичния цикъл, служителите трябва да бъдат 
обучени. Те трябва да се научат как да използват нови инструменти и да демонстрират 
ползите от тях на практика. Този ход ще подобри уменията за включване на служителите 
спрямо технологиите от Индустрия 4.0. 

УЧЕНЕ  

СТЪПКА ЧЕТИРИ – АНАЛИЗ, УЧЕНЕ 

Фазата на учене вече се възползва от предимствата на Индустрия 4.0. Използвайки раз-
лични подходи и методологии, човек трябва да оцени и да се поучи от предишните етапи 
и действащото решение. От технологична гледна точка, ние оценяваме и разглеждаме 
по-широкото прилагане на Индустрия 4.0 чрез определяне на ключови измерения (напр. 

стратегии, представени за оценка на крайните нива). Тези инструменти могат да помог-
нат за документиране и сравняване на текущото ниво на готовност на Вашата организа-
ция за Индустрия 4.0. Измерването се извършва както в хоризонталните, така и във вер-
тикалните измерения на органа. Докато учим, прецизираме предишните си планове и 
следните теми: 

➢ Преразглеждане на предишните методи за изчисляване на КПЕ, 
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➢ Прецизиране на технологичните очаквания въз основа на опита от пилотния про-

ект, 

➢ оценка на връзката между финансовите инвестиции и възвръщаемостта до мо-
мента, 

➢ проверка дали членовете на организацията получават достатъчно обучение, за да 
се възползват от предимствата, 

➢ поискайте практически отзиви от всички релевантни членове на организацията 
(както обективни, така и субективни мнения). 

Освен това чрез други инструменти за сравнителен анализ можем да сравним нашата 
организация с пазарните лидери чрез измерване на критичните и качествените характе-
ристики на процеса. След сравнителния анализ, екипът по проекта може да премине към 
създаване на алтернативни или нови концептуални планове за по-добро съгласуване с 

критичните процеси и цели. Тези планове трябва да включват пълния обхват на проекта, 
за да се осъществи наистина пълна цифрова трансформация. 

АДАПТИРАНЕ  

ПЕТА СТЪПКА – АДАПТИРАНЕ 

Пълното внедряване трябва да следва успешното валидиране на пилотния процес. Този 
етап следва да бъде реализиран по същия начин като пилотния проект, но резултатите 
от пилотните проекти и обучението трябва да бъдат адаптирани. Акцентът продължава 
да е върху икономиите на разходи, тъй като това е характеристика на подхода на Шест 
сигма. Може да се използват матрици с класиране за разумно стесняване на фокуса на 
екипа, преди да може да се осъществи подробно внедряване. Пречките пред внедрява-

нето могат да се появят отново като съпротива към промените, което е по-важно, откол-
кото в предварителните фази. Трябва да управляваме промяната и да подкрепим работ-
ната сила в прехода към цифровизация. Служителите от първоначалния екип на проекта 

трябва да бъдат обучени като „цифрови шампиони“, които могат да ускорят тази иници-
атива и да създадат „признание за Индустрия 4.0“ сред персонала. 

След успешното внедряване на новия процес, данните трябва да се събират и сравняват 
със стратегическия етап, за да се гарантира, че проектът ще донесе желаните резултати 
на организацията. Експлоатационните процедури трябва да бъдат документирани и 
стандартизирани за ежедневна употреба. Следва да се разработи план за управление с 
цел по-нататъшното му прилагане и да се включат нови методи на работа, както и широ-
комащабни нужди от обучение за усъвършенстване на подходите. След като системата 
започне да функционира, целта е непрекъснато да се подобрява качеството и ефектив-

ността, като се обмислят преглед и прилагане на подходящи промени в определена об-
ласт. 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ  

При избора и прилагането на технологично решение трябва да се обърне внимание на 
неговото ниво на развитие. Така наречените технологични нива на готовност (TRL), меж-
дународно приет и използван подход, могат да помогнат за оценката на настоящото 
ниво. 
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TRL е разработен в НАСА през 70-те години на 20-и век като метод за оценка на зрелостта 

на технологиите. Използването на TRL позволява последователни, унифицирани диску-
сии на техническа зрялост в различни видове технологии.  

Технологията TRL се определя по време на Оценката на технологичната готовност (TRA), 
която изследва програмните концепции, технологичните изисквания и демонстрираните 
технологични възможности. TRL използват скала от 1 до 9, като 9 е най-зрялата техноло-
гия. Министерството на отбраната на САЩ използва скалата за обществени поръчки от 
началото на 2000 г. През 2010 г. Европейската комисия предложи финансираните от ЕС 
проекти за научни изследвания и иновации да приемат скалата. Поради това TRL бяха 
използвани през 2014 г. в програмата на ЕС „Хоризонт 2020“. През 2013 г. скалата на TRL 
беше допълнена от стандарт ISO 16290:2013. Европейската асоциация на изследовател-
ските и технологични организации (EARTO) публикува подробен подход и дебат относно 
TRL.  

В Списанието за иновации беше публикувана критика към приемането от Европейския 
съюз на скалата TRL, в която се посочва, че „спецификата и сложността на скалата TRL 
постепенно намаляват, тъй като нейното използване е широко разпространено извън 
първоначалния контекст (космическите програми)“. 

TRL в Европа са: 

TRL 1 - основни принципи 

TRL 2 - формулирана технологична концепция 

TRL 3 - проверка на експерименталната концепция; 

TRL 4 - лабораторно потвърдена технология; 

TRL 5 - технология, валидирана в релевантна среда (свързана с промишлеността среда 

за ключови технологии); 

TRL 6 - технология, представена в релевантна среда (свързана с промишлеността среда 
за ключови технологии); 

TRL 7 - прототипна система, демонстрирана в операционна среда; 

TRL 8 - завършена и сертифицирана система; 

TRL 9 - изпробвана система в операционна среда (конкурентно производство за ключови 
технологии; или в космоса). 
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По-долу представяме решения, които вече са налични и приложими на практика и вече 
съществуват на пазара като продукти. Списъкът не е изчерпателен нито по отношение 
на технологиите, включени в Индустрия 4.0, нито по отношение на потенциалните им 

доставчици. Изброените решения илюстрират доказано, целево решение, което отра-
зява основните теми на интелигентното производство. 

СЪБИРАНЕ НА ДАННИ  

Много заводи и машини все още не са достигнали ерата на цифровизацията. Първо 
трябва да ги свържем, за да можем да се възползваме от предимствата на Интернет на 
нещата. Така нареченият софтуер „IoT Gateway“ може да осигури решение както за съ-
ществуващи, така и за нови машини. Софтуерът прави машините и обработката на данни 
по-прозрачни. Мониторингът в реално време на технологичните данни, като темпера-
тура, налягане, вибрации и т.н., гарантира, че производството е с постоянно висок стан-
дарт. Основаният на правила анализ на конкретна информация опростява предвидимата 
и непредсказуема поддръжка на завода. 

Препоръчителни инструменти: 

Kepware Drivers  
Bosch Rexroth IoT Gateway  
Ignition Edge  

 

https://www.kepware.com/en-us/
https://www.boschrexroth.com/en/us/products/product-groups/electric-drives-and-controls/topics/iot-gateway/index
https://inductiveautomation.com/ignition/edge
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ИНТЕЛИГЕНТНИ И IOT  УСТРОЙСТВА  

IoT устройствата са хардуерни, като сензори, микроконтролери, шлюзове, устройства и 
машини. Те са проектирани за специфични приложения и могат да предават данни по 
интернет или други мрежи. Те обикновено са вградени в други устройства или среди, 
промишлено оборудване, сензори за околната среда, медицински устройства и др. IoT 
устройствата все повече използват ИИ и машинно обучение за създаване на интелект и 
автономия в системи и процеси (напр. автономно управление), интелигентно промиш-
лено производство, медицинско оборудване и домашна автоматизация. Много от тези 
устройства са малки, ограничени откъм електроползване и разходи системи базирани 
на микроконтролери. Честотната лента на мрежата, както и очакванията на потребите-
лите относно защитата на данните изискват по-нататъшна обработка на устройството, 
където данните се обработват в крайната точка на IoT, вместо да се използват облачни 
подходи. 

OEE 

В производството цялостната ефективност на оборудването (OEE) е КПЕ, който представ-
лява производителността на машината. OEE сравнява действителната производителност 
с очакваната производителност, за да се получи конкретен индикатор за резултат по гра-
фик. Производителите обикновено считат OEE за една от най-критичните оценки на ма-
шини и промишлено оборудване. 

ОЕЕ: Мярка за състоянието на оборудването или производството. Сравнявайки OEE 
между машини или групи от тях, можете да идентифицирате линии или машини, които 
нямат ефективност на производството, като отпадъци, престой, загуба на скорост/мощ-
ност и производствени характеристики, допринасящи за намаляване на OEE. 

Мощност: Можете да разгледате коефициента на мощност на машини и единици, за да 
сравните прогнозите за всяка. 

Качество: Можете да разгледате коефициента на качество, за да идентифицирате високи 

нива на скрап, което намалява качеството и допринася за по-ниска стойност на OEE. 

Наличност: Можете да видите степента на наличност на машините за избран период 
(например текущата смяна или тази от вчера). 

Препоръчителни инструменти: 

OEE.com 
Tulip 
GE Proficy 

ПОДДРЪЖКА 

Организациите започнаха да използват инструменти за прогнозна поддръжка (PdM) в 
началото на 21-ви век. Прогнозната поддръжка е проактивна стратегия за поддръжка, 
която използва инструменти за мониторинг на състоянието, за да открие различни приз-
наци на влошаване, аномалии и проблеми с производителността. Въз основа на тези из-
мервания организацията може да изпълнява предварително изградени прогнозни алго-

https://www.oee.com/calculating-oee.html
https://tulip.co/blog/dashboards/oee-dashboard/#:~:text=An%20OEE%20Dashboard%20is%20a,%2Dto%2Dunderstand%20visual%20format.
https://www.ge.com/digital/documentation/proficy-plant-applications/version82/c_about_equipment.html
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ритми, за да прецени дали част от оборудването може да се повреди, така че поддръж-

ката да може да се извърши преди това. Прогнозната поддръжка оптимизира използва-
нето на ресурсите за поддръжка. Знаейки кога дадена част ще се повреди, мениджърите 
по поддръжката могат да избегнат излишната поддръжка и да предотвратят неочаквана 
повреда на оборудването. Ако се изпълнява успешно, прогнозната поддръжка намалява 
оперативните разходи, намалява времето на спиране и подобрява общото състояние и 
производителност на устройството. 

Препоръчителни инструменти: 

Прогнозна поддръжка с AWS 
Upkeep  
Limble CMMS 

ПЛАТФОРМИ  

Платформата IoT е многопластов технологичен пакет, който позволява лесно внедря-
ване, управление и автоматизация на свързани устройства във вселената на IoT. Тя свър-
зва хардуер, без значение колко разнообразен е той. Предлага гъвкава свързаност с ме-
ханизми за сигурност от корпоративен клас и голям капацитет за обработка на данни. 
Платформата IoT предлага функции за разработчици, които значително ускоряват разра-
ботването на приложения за свързани устройства. Осигурява и мащабируемост и съв-
местимост между устройствата. Тя се нарича „мидълуер“, когато говорим за това как от-
далечените устройства се свързват с потребителски приложения (или други устройства) 
и управляват всички взаимодействия между хардуера и слоевете на приложението. Из-
вестна е и като платформа, базирана на облак, или платформа за активиране на IoT, с 
ролята да определи основна бизнес стойност, т.е. да предостави облачни приложения и 

услуги на стандартни устройства. Накрая, наричана платформата за активиране на при-
ложения IoT, тя помага на разработчиците на IoT. 

Препоръчителни инструменти: 

WaMeWo  
Thingsboard 
Google Cloud IoT  

ЦИФРОВИ БЛИЗНАЦИ, AR / VR  

Цифрови близнаци означава представяне в реално време на физическите свойства на 
завод, продукт или процес. Използват се в много области. Чрез свързване на обекти, ко-
ито генерират данни в реално време, се създава цифров продуктов отпечатък, от проек-

тирането до края на производствения цикъл. Данните могат да се обработват и обобща-
ват въз основа на няколко критерия и да се показват в различни формати в зависимост 
от съответната употреба. По този начин с течение на времето се развива еволюиращ 
цифров профил, основан на предишно и текущо поведение. Това може да доведе до 
разработването на точни модели, което да доведе до реалистично измерване на неп-
редсказуемостта на системата. 

Добавената реалност (AR) е процесът на прилагане на интелигентна технология, която 
илюстрира и обучава професионалисти по поддръжката, например, как да изпълняват 

https://d1.awsstatic.com/IoT/Predictive%20Maintenance%20Infographic.pdf
https://www.onupkeep.com/learning/maintenance-types/predictive-maintenance
https://limblecmms.com/predictive-maintenance/
https://wamewo.com/
https://thingsboard.io/
https://cloud.google.com/solutions/iot
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процедури за поддръжка ефективно и точно. AR замества класическите методи на обу-

чение като ръководства за обучение, печатни графики и материали и дори 3D модели.  

Препоръчителни инструменти: 

Siemens PLM 
PTC 
RE'Flekt One 

AI / ML, МАШИННО ОБУЧЕНИЕ  

Въвеждането на изкуствен интелект и машинно обучение е промяна в индустрията, ко-
ято има много ползи, които могат да надхвърлят тези от ефективността и да разкрият 
нови възможности за бизнеса. 

Преки ползи от машинното обучение в производството: 

➢ Намаляване на честите, болезнени, предизвикани от процеса загуби, като добив, 
скрап, качество и пропускливост. 

➢ Увеличен капацитет чрез оптимизиране на производствения процес. 

➢ Той позволява продуктовите линии да се развиват и разширяват поради оптими-
зираната експлоатация. 

➢ Намаляване на разходите чрез прогнозна поддръжка. Прогнозната поддръжка 
води до по-малко дейности по поддръжка, което означава по-ниски разходи за 
труд и намаляване разхищението на инвентар и материали. 

➢ Оставащ полезен живот. Прогнозите водят до създаването на условия, които по-
добряват производителността, като същевременно поддържат експлоатацията 

на машината. Оставащият полезен живот елиминира „неприятни изненади“, ко-
ито причиняват непланирани спирания. 

➢ Подобряване на управлението на веригата на доставки чрез ефективно управле-

ние на инвентара и производството. 

➢ Подобрен контрол на качеството с точна информация, за да се постигне все по-
добро качество. 

➢ Подобрено сътрудничество между хора и роботи, условия за безопасност и ефек-
тивност на служителите. 

➢ Производство, ориентирано към потребителите — бърза реакция на промените 
в пазарното търсене. 

Препоръчителни инструменти: 

Seebo 
Oden 
Azure 

ВЪТРЕШНО ПОЗИЦИОНИРАНЕ  

Системите за позициониране в реално време (RTLS) се превърнаха в основа за приложе-
ния, които увеличават ефективността, производителността и сигурността в почти всяка 

https://www.plm.automation.siemens.com/global/en/our-story/glossary/digital-twin/24465#:~:text=A%20digital%20twin%20is%20a,the%20physical%20counterpart's%20performance%20characteristics.&text=The%20combination%20and%20integration%20of,known%20as%20the%20digital%20thread
https://www.ptc.com/en/blogs/service/augmented-reality-maintenance-and-repair
https://www.re-flekt.com/reflekt-one
https://www.seebo.com/predictive-quality-yield-solution/
https://oden.io/learn/machine-learning-in-manufacturing/
https://azure.microsoft.com/en-us/services/machine-learning/


 

 
104 

 

индустрия. Способността за точно локализиране и проследяване на обекти и хора поз-

волява процесите да бъдат оптимизирани и помага на служителите да се съсредоточат 
върху дейности, които добавят стойност за организацията. Информация за движението 
на физически обекти с цифрово вмъкване направи RTLS от съществено значение за пос-
тигане на следващото ниво на оперативна ефективност. Стана ясно, че без RTLS е невъз-
можно да се научи всичко, което се случва в даден завод. 

Препоръчителни инструменти: 

Pozi 
Mitras 
Kontakt 

ИНТРАЛОГИСТИКА  

С превръщането на автоматизацията в новата норма в производството и складирането в 
ерата на Индустрия 4.0, възможностите за подпомагане на обработката на материали се 
развиват бързо. Технологии като мотокари без шофьори, колаборативни роботизирани 
ръце, подобрено сортиране/подбор, интелигентни конвейери се развиват, а разходите 
продължават да намаляват, което прави тези възможности по-достъпни за дружества от 
всякакъв мащаб. Едно такова забелязващо се развитие напоследък е появата на авто-
номни мобилни роботи (AMR), които са по-гъвкави алтернативи на автоматизираните 
управляеми превозни средства (AGV) в широк спектър от дейности по обработка на ма-
териали. 

Препоръчителни инструменти: 

MIR 
KUKA AMR 

Omron 

КОЛАБОРАТИВНИ РОБОТИ  

Кобот, или колаборативен робот, е робот, предназначен за пряко взаимодействие 
между човек и робот в споделено пространство, или пространство, където хората и ро-
ботите са близо. Кобот приложенията са в контраст с традиционните индустриални ро-
ботизирани приложения, в които роботите са изолирани от човешки контакт. Безопас-
ното използване на коботите се осигурява от леки материали, заоблени ръбове, при-
същи ограничения на скоростта и силата, или сензори и софтуер. 

Коботовете са проектирани да споделят работно пространство с хора, което прави авто-
матизацията по-удобна от всякога. Производителите на коботи предлагат гъвкава авто-

матизация за фабрики от всякакъв мащаб. От монтаж до боядисване, от палетизиране 
до завинтване, от опаковане до полиране, от шприцоване до заваряване или всякаква 
обработка. 

Препоръчителни инструменти: 

Universal Robots 
Fanuc CRX 
ABB Yumi 

https://pozi.tech/en
https://mitras.mortoff.hu/
https://kontakt.io/what-is-bluetooth-rtls/
https://www.mobile-industrial-robots.com/en/
https://www.kuka.com/en-hu/products/mobility/mobile-platforms/kmp-1500
https://industrial.omron.eu/en/products/mobile-robot
https://www.universal-robots.com/
https://www.fanuc.eu/hu/en/robots/robot-filter-page/collaborative-robots
https://new.abb.com/products/robotics/collaborative-robots/irb-14000-yumi
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  Партньори по проекта: 

Настоящият проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Публикацията отра-

зява единствено възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за използването на съ-

държащата се в нея информация. 


