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ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

 

 

 

Д О К Л А Д  

от 

      ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ 

Министър на икономиката 

 

ОТНОСНО: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Концепция 

за цифрова трансформация на българската индустрия (Индустрия 4.0), 

като основа за разработване на Стратегия за участието на България в 

Четвъртата индустриална революция. 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския 

съвет и на неговата администрация, предлагам на Вашето внимание проект на 

Решение на Министерския съвет за одобряване на Концепция за цифрова 

трансформация на българската индустрия (Индустрия 4.0). 

Проектът на Концепция е разработен от Работна група, създадена със 

Заповед №РД-16-365/21.03.2017 г. на министъра на икономиката, след решение на 

Националния икономически съвет (НИС). Изготвената от работната група 

Концепция е одобрена единодушно от членовете на НИС с Решение по т. 1 от 

дневния ред на редовно заседание на съвета, проведено на 12 април 2017 г., като 

основа за разработване на Стратегия за участието на България в Четвъртата 

индустриална революция. В работната група участваха широк кръг от 

представители на държавни институции, на организациите на работодателите, 

представени на национално ниво, на бизнеса, на академичните среди и 

неправителствените организации. 
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Създаването на концепция за подпомагане на трансформационните процеси 

в Индустрия 4.0 е израз на националния стремеж за своевременно адаптиране към 

съвременните технологични и социално-икономически условия, разглеждани като 

Четвърта индустриална революция. България трябва да положи усилия да не 

изостава от неизбежните процеси на цифровизация на обществото и икономиката и 

да насърчи новите тенденции за развитието на Индустрия 4.0. В противен случай, 

българските предприятия рискуват да загубят своята конкурентоспособност на 

глобалния и на европейския пазар.  

Бързият и мащабен процес на навлизане на цифровите технологии във всеки 

аспект от ежедневието води до дълбоки индустриални и институционални промени. 

Той все повече променя пазара на труда, образованието и социалните политики.  

Настоящата концепция е необходима, за да даде отговор на въпросите свързани с: 

 Начините за повишаване на стимулите за цифровизация на 

икономическите процеси и по-динамично внедряване на цифровите 

технологии в българските предприятия;  

 Начините за координиране на наличната подкрепа (техническа, 

финансова и т.н.) за насърчаване на развитието на Индустрия 4.0 на 

европейско и национално ниво; 

 По-широкото популяризиране на концепцията „Индустрия 4.0“ и 

потенциалните ползи от въвеждането на цифровите технологии в 

предприятията, както и на свързаните с нея стандарти.  

Целта на настоящата Концепция е да се създадат предпоставки за 

модернизиране, автоматизиране и конкурентно позициониране на българската 

икономика в средносрочен до дългосрочен план (2017 - 2030 г). 

Визията, очертана в Концепцията, е към 2030 г. България да се разпознава 

като регионален център на цифровата икономика чрез внедряване на продукти, 

технологии, бизнес модели и процеси от Индустрия 4.0. 

В Концепцията е дефинирана „Индустрия 4.0“, която представлява 

съвкупност от свързани цифрови технологични решения, подпомагащи развитието 

на автоматизацията, интеграцията и обмена на данни в реално време в 

производствените процеси. Индустрия 4.0 се определя като приложението на 

новите цифрови технологии в производствения сектор и включва широк набор от 

технологични решения и бизнес модели, които допринасят за качествено нови 

форми на икономическа активност.  

Направеният анализ в Концепцията води до извода, че разгръщането на 

пълния потенциал за растеж на българската индустрия няма да бъде възможно без 

целенасочени мерки от страна на държавата и активни действия от страна на 

бизнеса и академичната общност.  
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В Концепцията са заложени следните принципи за развитие на Индустрия 4.0:  

- Институционална подкрепа за развитие на Индустрия 4.0: идентифициране 

конкретни политики, механизми и инструменти за подпомагане развитието 

на Индустрия 4.0, спрямо особеностите на българските организации;  

- Създаване на възможности за синергия със съществуващите политики, 

програми и механизми за подкрепа;  

- Развиване на образователни и научни инициативи с цел създаване на 

капацитет за институционално и организационно приемане на изискванията 

и предпоставките на Индустрия 4.0; 

- Създаване на пилотни проекти и демонстрационни инсталации с цел 

визуализиране и представяне на добри практики. 

Най-важната задача на Концепцията е да създаде рамка, в която ще се 

съсредоточат усилията за подпомагане на българската икономика, за да се 

адаптира и приеме активна позиция към новите глобални технологични и 

социално-икономически процеси, предизвикани от технологичните нововъведения, 

обединени от понятието „Индустрия 4.0“. Тъй като цифровите технологии 

предполагат приложението на ИКТ в свързани кибернетично-физически системи, 

създаване на мрежови бизнес модели и интегрирани екосистеми, тяхната роля има 

хоризонтално въздействие върху всички икономически сектори. Нещо повече, чрез 

новите принципи и технологии за производство и управление, базирани на 

Индустрия 4.0, се очаква да се увеличи ефективността и производителността на 

икономиката, да се оптимизира изразходването на ресурси и енергия, което ще 

доведе до повишаване на нейната конкурентоспособност, привлекателност за 

инвестиции и потенциал за растеж.  

Приемането на Концепцията ще позволи да се приемат конкретни политики и 

мерки за цифровизиране на реалната икономика и производствения сектор и ще 

помогне да се координират политиките, инструментите и механизмите в различните 

ресорни министерства, и в съответствие с политиките на Европейския съюз в тази 

област. 

Концепцията ще създаде благоприятни възможности за увеличаване на 

чуждестранните инвестиции в различни промишлени сектори и разработване на 

секторни политики (ИКТ - софтуер и електроника, автомобилна индустрия, 

машиностроене, енергетика и др). Ефектът от въвеждането и развиването на 

Индустрия 4.0 ще има катализиращ характер за цялостна промяна и цифрова 

трансформация на всички сфери на икономиката и обществения живот. 

Областите на интервенция, които са обхванати в Концепцията, за 

цифровизация на бизнеса, експортна ориентираност и конкурентоспособност, са 

следните: 
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- Направление 1: Укрепване на връзката между науката и индустрията в 

страната и ускорено интегриране на България в Европейски и международни 

програми, инициативи и мрежи свързани с развитието и прилагането на 

Индустрия 4.0. 

- Направление 2: Технологично обновяване на българската икономика чрез: 

въвеждане на стандарти, изграждане на инфраструктура, разработване на 

конкретни механизми за стимулиране разработването и пазарното 

внедряване на технологични иновации (нови продукти, услуги и 

производствени процеси) чрез технологиите от Индустрия 4.0. 

- Направление 3: Изграждане на човешки, научен, организационен и 

институционален капацитет за развитие на Индустрия 4.0 в България. 

По проекта на Решение не се налага да бъде изготвена справка за 

съответствие с европейското право, тъй като актът не съдържа разпоредби, 

въвеждащи в българското законодателство норми на правото на Европейския 

съюз. 

Проектът на решение на Министерския съвет няма да доведе до пряко и/или 

косвено въздействие върху държавния бюджет, поради което е изготвена 

финансова обосновка по Приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т.4, буква „б“ от 

Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. 

Проектът е публикуван на интернет страницата на Министерството на 

икономиката и на Портала за обществени консултации в съответствие с 

изискванията на Закона за нормативните актове и Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация. 

По проекта на акт не се налага да бъде изготвено мотивирано становище, 

тъй като актът не въвежда регулаторен режим по смисъла на чл. 35, ал. 1, т. 7 от 

Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. 

Настоящият доклад и проекта на Решение са съгласувани, съгласно чл. 32, ал. 1 от 

Устройствения правилник на МС и на неговата администрация. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

С оглед изложеното и на основание чл. 10, ал. 1, т. 2 от Постановление № 

74 на Министерския съвет от 2015 г. за създаване на Национален икономически 

съвет и (обн., ДВ, бр. 25 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 2 и 74 от 2016 г.) и чл. 8, ал. 3 

от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, 

предлагам да бъде приет приложения проект на Решение на Министерския съвет за 
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одобряване на Концепция за цифрова трансформация на българската индустрия 

(Индустрия 4.0). 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Проект на Решение на Министерския съвет; 

2. Проект на Концепция за цифрова трансформация на българската 

индустрия (Индустрия 4.0); 

3. Финансова обосновка; 

4. Справка за отразените становища по чл.32 от УПМСНА; 

5. Съгласувателни писма; 

6. Съобщение за средствата за масово осведомяване. 

 

 

 

 

ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ 

Министър на икономиката 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


