
 

 
 

 

 

 

 

„Индустрия 4.0 е повече от това да бъде 

развиван само дигиталният сектор; тя е 

дигитализация и на традиционните 

производства и създаване на нови бизнес 

модели“ 

 

Доц. д-р Теодор СЕДЛАРСКИ, 

Министър на икономиката 

Индустрия 4.0 води до създаването на индивидуализирани продукти и 

нови бизнес модели, до нови форми за създаване на стойност и заетост 

Четвъртата индустриална трансформация е продължение на 
цифровизирането и автоматизирането на производството и 
включва интернет свързаност, взаимодействие на 
кибернетично-физически системи без човешка намеса, 
обработка и анализ на големи информационни масиви и 
вземане на решения от изкуствен интелект, роботика, 
ползване на цифрови облаци, цифрово моделиране и 
симулиране на производствените процеси чрез виртуална 
реалност, интелигентна автоматизация, масово 
производство на индивидуализирани продукти и др. 

Индустрия 4.0: 

съвкупност от 

свързани цифрови 

технологични 

решения, 

подпомагащи 

развитието на 

автоматизацията, 

интеграцията и 

обмена на данни в 

реално време в 

производствените 

процеси 
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Проф. Георги 
ЧОБАНОВ,  
Софийски 

Университет  
„Св. Климент 

Охридски“ 
 

“ Индустрия 
4.0, наричана 
още 
Четвърта 
индустриална 
революция, 
представлява 
тотална дигитална роботизация не само на 
производствените процеси и на услугите, но и на цялото 
общество. Роботи ще заменят хората в много от 
традиционните човешки дейности и ще ги освободят по 
този начин  за повече творчески дейности и развлечения. 
Четвърта индустриална революция ще предизвика 
драматични социални катаклизми, безработица, 
необходимост от преквалификация, значителни 
изменения в ценностната система на обществото и 
отделния човешки индивид.“ 
 
 

Саша БЕЗУХАНОВА, MOVE.BG                               

“Създаването на 
подкрепяща среда за 
развитие на Индустрия 4.0 в 
България е предпоставка за 
устойчива конкурентост на 
българската икономика и 
участие в световния 
индустриален процес, за 
развитие на стартиращите 
високотехнологични 
компании в бизнеси с 
глобална значимост на 

национален терен, а оттам – за авторитет на държавата ни и 
благоденствие на хората. Поздравления на екипа на МИ за 
приоритизиране на темата за Индустрия 4.0 и поставянето й 
във фокус на общественото внимание“. 

Владимир 
ФИЛИПОВ, 

„NearSoft“ ООД 

 “Четвъртата 
индустриална 
революция е 
същевременно 
и възможност, 
и заплаха за 
българските 
производители 

 
Конференцията поставя дългоочакваното начало на 
дискусията за българската участие в „Индустрия 4.0“.“ 

Руслан ЦАНКОВ,  
STARS Development        

 „Извън всякакви съмнения е, 
че Индустрия 4.0 ще се случи 
в цял свят. Сега тя е още в 
началото и България има 
историческия шанс да се 
нареди сред лидерите. 
Защото днес технологиите 
са съвременното "злато", а 
висококвалифицираният и 
образован човешки капитал 

е съвременният "петрол". Смятам, че България трябва да води 
целенасочена политика за подпомагане на образованието, 
науката и бързото навлизане на високите технологии във всички 
сектори на икономиката ни, на всички нива в индустрията и 
услугите. Конференцията "Индустрия 4.0" бе едно много добро и 
силно начало в тази посока.“ 

 

 

 Ресорните 
министерства на 
Германия, Австрия 
и Естония 

 Над 230 български 
фирми 

 Фирми от ИКТ 
сектора 

 Научни институти и 
университети 

 Синдикати 

 

България все още изостава в 

цифровизацията на стопанската 

дейност, която е под средната за ЕС. 

Въпреки това, по-голямата част от 

българските предприятия оценяват 

ролята на цифровизацията в своята 

компания като „решаваща“ и 

планират да предприемат стъпки в 

тази посока в краткосрочен план. 

Водещите стимули на фирмите да 

цифровизират процесите си са 
увеличението на ефикасността, по-
доброто планиране и управление, 
ръст в продуктивността. 

Основни предпоставки за 
осъществяване на цифровата 
трансформация в България са  
наличието на инвестиции в и 
информация за предлаганите 
технологии, както и стратегическа 
рамка на държавно ниво, 
насърчаваща технологични процеси. 

 

 

Основната цел на форума, организиран от Министерството на 
икономиката и ИАНМСП, е да се постави на фокус концепцията и 
тенденциите в „Индустрия 4.0“, и да се насочи общественото внимание 
върху значимостта на дигитализацията и нейната роля за повишаване на 
производителността и конкурентоспособността  на българските 
предприятия 

31 март 2017 г.  София Тех 


