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Така разрния Enabliалните кометните стрции, знанимерва дигията за равете от евмиките пчаването нната на поводителностването нHermes кърета от стоОт друга сизации за аването настъпка къПроучванетализацияса все още че нейнатчен етап отНа другияето, че са ването е, мическитедставени и

съществява 
нансирана о

работенатаng Digitaliмпании, карани. Изпия, свързагитализациазвитието вентуалноо света на стойносотребителсостта чрена социалм днешнаойността встрана е ва нивото а предизвм намирането показвята на бизима достаа компанит дигиталия полюс сав началотче все още субекти пи детайли 

с финансо
т Европейс

а класациzation Indeакто и възползвани ност, инфрия в съотна бизне забавянепрез постта на съзското повез автомални мрежиа дата дигв световнаажно да сена дигитикателствнето на рева, че 60% знеса си. Ва какво да ия е напълизацията на около едто на процще навлизправят стъпо конкре

овата подк
ския съюз чр

ия на дигex оценявазможностиса 5 крираструктутветната са чрез де. Този фаследните здавания педение (онатизация, и). В резулитализациата икономе види и пртализация,вото, предшения за тот фирмиВъпреки чесе извършлно дигитана дейностдна третацеса по диането на ъпки в посетните отг

крепа на О
рез Европейс

гитализаца условиятите за дигтерия за ура и мащастрана, а игитализаактор е сгодини. продукт, нанлайн търгкакто илтат на тията стои мика. роследи не, но и нд което сатрансформте сами опе видимо дши, защотоализиранатта си.  а от респогитализаццифровисока на диговори в п

Оперативна
ския социале

цията от та за рабогитализацкласацияаб. Самата се фокусацията и свсе по-гоТой е правлизанетговията), пи социалнова спорезад създа
е само оцеа самите  изправенмация на бпределят, чдигитализо едва една. Видимо к
ндентите,ция на бизтехнологиигитализацпроценти и

а програма 
ен фонд.  

междунарота и развиция на фиря на страметодикасира самосъответнооляма тежряко свъто на нови повишаваните мехед експертаването на
нката на вфирми, ни компанбизнеса. че са напрзацията е а от десеткомпаниит
, които спзнеса им. Яии е в прция. В граи като абс

 

„Добро 

родната итие на рмите в аните –  на  EDI о върху о върху жест за ързан с услуги, нето на анизми тите на а около 
външни защото ниите е 
реднали част от т фирми те са на 
поделят Явно от роцес и афиката олютен 



 

ПРОЕК
управлен

 

брой. 

  Вкоято конкурразширефектиЗединицнад поразвитинформконкуробясникоито извършфирмен
КТЪТ се ос
ние“, съфин

Важна часбизнесътрентоспосорява пазаивността сЗапитани ци имат раловината,тието на инмация зрентоспосои и с голепроцесътшва от собната стра
съществява 
нансирана о

ст от бизнт внедрявобността арния дялси.  да отговазработена, 54% отгоновациитеза потенобност на емия бройт на страбственика тегия не 
с финансо
т Европейс

нес стратева нови си, подобл, увелича
ворят дала иновациоварят отре в компаннциала зкомпаниимикропреатегическои е свързе разрабо

овата подк
ския съюз чр

егията на технологибрява процава произ
ли управлионна страрицателнониите не е за постиите. В голяедприятияото планизан с негоотена като

крепа на О
рез Европейс

всяка комии, доприцесите позвежданит
ляваните атегия, по-о. Липсатаопределеигане наяма степеня, които уиране, в вите виждо докумен

Оперативна
ския социале

мпания е иинася за о обслужвте продук
от респонголямата а на стратено добър ррастежн този резуучастват вт.ч. и надания. В тт и напри

а програма 
ен фонд.  

иновационповишававане на клкти и под
ндентите част от фиегически презултат аж и поултат можв анкетатаа иновацитези случаимер съще

 

„Добро 

 
нната, с ане на лиенти, добрява 

бизнес ирмите, план за а и дава -висока  же да се а и при иите се и често ествува 



 

ПРОЕК
управлен

 

само крезултотноси

	 Вналичина дигот респмного отговотрета одигитаанкетиРза повидигитатрансфилюстр

КТЪТ се ос
ние“, съфин

като идеитатите на ителен дял

Важна ролието на кваитални тепондентитдобри дирили, че от участниални познираните.  Резултатиишаване кални уменформация. рация. 

съществява 
нансирана о

и в съзнвъпроса л и брой. 

ля в дигиалифицирехнологиите като рагитални увсички заиците са понания, а иите от проуквалификания сред В детайл

с финансо
т Европейс

нанието нотносно 

тализациярани кадри. Резултатботодателумения. Поаети имат осочил, чеизобщо каучването ацията на скадрители могат 

овата подк
ския съюз чр

на собствналичиет

ята на коми, които сатите от доли определочти 20% много дое само маладри без дпоказват, служителие, за да да бъдат

крепа на О
рез Европейс

ениците. то на ино

мпанията а спомогнаопитванетлят, че пове делът нобри дигика част от дигиталначе на нужите, с коетможе да т видени 

Оперативна
ския социале

По-долу овационна 

има човет процеса о показвавечето имна мениджтални знатехния пеа култура жни  допълто да се посе ускоотговорит

а програма 
ен фонд.  

са предс стратеги

ешкият фапо внедряат, че полом служителжърите, коания. Близерсонал е сима при лнителни одобри ниори дигитте в след

 

„Добро 

ставени ия като 

	актор и яването овината ли имат оито са зо една с добри 3% от усилия вото на талната дващата 
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	 Ннас, ковнедрячовешквъпроспредизоколо обученбъдещподготпреоблквалиф
	

КТЪТ се ос
ние“, съфин

Недостигъоято има яване на дки ресурсса дали лзвикателст2 групи ние“ – 39%ите тендетви досталадаващатфикация н
съществява 
нансирана о

ът на квали своетодигиталниси мениджлесно отктвото на дмнения: % и „не, енции – 3атъчно кта част ота лицата. П
с финансо
т Европейс

лифицирано пряко ои технологжърите дакриват чодигитализ„да, намисрещаме 38%. Явнокачествени мениджъПовече дет
овата подк
ския съюз чр

ни кадри еотражениегии в кома успеят овешки рзацията, аираме, нотрудностио, че обраи кадри.ърите е нетайли по в
крепа на О
рез Европейс

е отдавнаше върху рмпаниите. да трансфесурси, с нкетирани задължии, защотоазователнаПоказатеобходимовъпроса са
Оперативна
ския социале

шна пречказвитиетоНяма какформират които дите са обеително лио лицата ната системтелно в остта от п представе
а програма 
ен фонд.  

ка пред био на процк без качет бизнеса да отговоединени оицето прене отговама не успотговориповече умени в граф
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	изнеса у цеса по ествени си. На рят на основно минава арят на пява да ите на мения и фиката:	
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ДангажиВ стремв под2)Нацибългарзапозндо фиркоито деловиче има
КТЪТ се ос
ние“, съфин

Дигитализирането немежа нашакрепа наионален ирската индати с тезирмите не есе насърите среди ат нужда д
съществява 
нансирана о

зацията е само на чата странаа иновациновациондустрия –и инструме достигнарчават инпосочват, да ползват
с финансо
т Европейс

сама по човешки ра да отговоиите са ен фонд 3– Индустренти за съала достатъновациите че не знаят програм
овата подк
ския съюз чр

себе сиресурс, но ори на прев действ3) Концеприя 4.0. Дъдействиеъчно инфои дигитят за налими или про
крепа на О
рез Европейс

и е дейи наличиеедизвикатие: 1) Ппция за циДо каква се? Анкетатормация зтализациятичието на оекти. Око
Оперативна
ския социале

йност, кояето на финтелството Програма ифрова трстепен обта дава насза проектита. Близотакива въоло 40% с
а програма 
ен фонд.  

ято преднансови срдигитализХоризонтрансформабаче фирмсоки, че пи или прого половинъзможностса отбеляз

 

„Добро 

	дполага редства.  зация и т 2020; ация на мите са о-скоро грами, с ната от ти, но и зали, че 
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знаят, и дигит

	 Дчаст окомунидигитаползва

КТЪТ се ос
ние“, съфин

че има натализация

Дигиталниот ежеднеикация с ална реклаат дигитал

съществява 
нансирана о

ционални ята. Детайл

ият маркеевието напотребитеама в разллните кана

с финансо
т Европейс

и европейли са поме

тинг вече а компаниелите, 64%личните мали за рекл

овата подк
ския съюз чр

йски прогрестени в сл

 не е новоиите. Анк% от менмрежи. Ослама. 	

крепа на О
рез Европейс

рами за стледната гр

ост или тенкетата пониджъритетаналите 

Оперативна
ския социале

тимулиранрафика:	

нденция, аказва, че е са посоч36% са от

а програма 
ен фонд.  

не на инов

а необходие като качили, че птбелязали
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вациите 

	имост и анал за ползват и, че не 
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	 Динвеств краквлиянипредпрв анкеправятНтези дена бизцифровне са влотношеДефиципосочевъпрос
	

КТЪТ се ос
ние“, съфин

Дигитализтиции за ок с глобалието на риемат стътата разглт.  Над 56% оейности. Ознес нуждвизация. Сложили фиение не ситът на умн само отса от анкет
съществява 
нансирана о

зацията и съществявлните тендигиталнъпки за внлеждат ин
от фирмитОколо 22%ите им и Само за 10%инансови а си позвмения катт 1% от детата: 

с финансо
т Европейс

иновацииването имнденции. Ките техннедряванетнвестиран
те са инве% са на мнне се е н% дигиталресурси. Оолявали ито пречка еловите ср

овата подк
ския съюз чр

ите предпм. БългарскКомпаниитнологии вто им. Повето в тези
стирали снение, че нналагало лизациятаОколо 11%инвестициза липсатреди. В гр

крепа на О
рез Европейс

олагат обокият бизнете все пов подкрепвече от поли дейност
редства прналичнитеда инвест не е сред % поради заии за инова на инвеафиката с

Оперативна
ския социале

особяванеес полага вече осъзпа на теловината ои като не
рез последе им технотират парприоритетатрудненивации илистиции заса предста

а програма 
ен фонд.  

ето на бюди усилия дзнават маехния биот респондеобходимо
дните 3 гоологии отгрични ресутите им и ия във фини дигитала тези дейнавени дета
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	джет за да бъде щаба и знес и дентите ост и го 
одини в говарят урси за за това нансово изация. ности е айли по 
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Ккомпансредствсектор
А

въ
ин

Ргодини
КТЪТ се ос
ние“, съфин

Ключова ниите ще ва за инва на МСП. 
Анализ	н
произво
веждане
нформац

Реално раби админис
съществява 
нансирана о

роля за имат квавестиране    
на	наглас
одствен
ето	на	ди
ция	с	държ

ботещо елтрацията 
с финансо
т Европейс

продължалификаци– предизв
сата	на	
ите	проц
игитале
жавнат

кллектронно работи, а 
овата подк
ския съюз чр

жаване наията на слвикателст
бизнеса	
цеси	във	
ен	марке
та	или	об
лиентитправителбизнесът 

крепа на О
рез Европейс

а процесилужителиттва пред к
за	дигит
връзка	с
тинг	и	д
бщинска	а
те	ство е стрпоставя л

Оперативна
ския социале

ите по дте и разпкомпаниит
тализира
с	Индуст
дигитале
админис

атегическлипсата на
а програма 
ен фонд.  

дигитализаполагаемосте, особен
ането	на
трия	4.0,	
ен	обмен
страция	

ка цел, за ка електрон
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 ация в стта на но пред 
а	

н	на	
и	с	

която от низация 
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като сенедостпредлаще ниадминибизнесотновохарактможе д Рс държсе случрядко предлана бидоверивиждат

КТЪТ се ос
ние“, съфин

ериозна птига на кадагането наивото на истрират сът да предо публичнеристика да бъде пре
Резултатижавните орчва често. Нси общуваага тази въизнеса, няие/сигурнот конкретн

съществява 
нансирана о

пречка, кодри и сложа услуги поинтегрирот държандоставя дона инстина дигитаеодоляна с
ите от анкергани е еднНемалък оат с админъзможностямат възмост в изпоните стойн

с финансо
т Европейс

ято значижните рего дигиталране на ните оргаокументи, итуция, с лния обмес внедрява
етата покана нормалобаче е делнистрацият. Едва 7%можност олзването ности на о

овата подк
ския съюз чр

ително въгулации. Влен път отвсички бани не е низдаденикоето ден на инфоането на ц
азват, че она практилът на фирята чрез е% съобщаваза дигит на дигитотговорили

крепа на О
рез Европейс

ъзпрепятстВидно е, чет държавнабази данннапълно заи от един ддоказва оормация мцялостно е
обмяната ника, която рмите – 38лектронниат, че самитален обталните теите. 

Оперативна
ския социале

тва дейное има извеата админни и сисавършено.държавен определенмежду бизнлектронно
на данни ппри 49% о8%, които и канали, ите те, катмен, а сехнологии

а програма 
ен фонд.  

стта му, нестен напрнистрация,стеми, ко. Често се орган прени фактинеса и дъро правител
по дигиталот респондса отбеляззащото нто предстасамо 6% и. В графи

 

„Добро 

наред с редък в , но все ито се налага д друга и. Тази ржавата лство.  
лен път дентите зали, че е им се авители нямат ката се 
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Доколо информна броне се всвои кл

КТЪТ се ос
ние“, съфин

Дигитализ60% от рмация с тей дейноствъзползватлиенти ил

съществява 
нансирана о

зацията в респонденехните парти с контрт от развии доставчи

с финансо
т Европейс

бизнес отнтите за вртньори, 3агентите итието на ици – едва

овата подк
ския съюз чр

ношениятвсички де35% изполси. Малъкцифровита 5%.   

крепа на О
рез Европейс

та е умеренйности облзват дигик е делът нте техноло

Оперативна
ския социале

но напредбменят поиталния она фирмитгии и не о

а програма 
ен фонд.  

нала, защоо дигиталбмен, но вте, които общуват т
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 ото при лен път в малко изобщо така със 
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	 Д„дигитДългосче такаот бизпровежзнанияотговозаради

КТЪТ се ос
ние“, съфин

До какваализация“срочна стра отговарянеса. Найждат непрея. Тревожерили, че ни развитие

съществява 
нансирана о

а степен “ и какворатегия заят на диги-много коекъснати ен е резуне правят то на диги

с финансо
т Европейс

фирмито правят а дигиталитализацияомпании –обучения ултатът отнищо по-ситалните т

овата подк
ския съюз чр

те у насза негоизация – еята и пром– 40% инвна служитт анкетатспециалнотехнологи

крепа на О
рез Европейс

с посрещ е интередва 12% омените, ковестират втелите, зата, че окол в отговори.	

Оперативна
ския социале

щат предресно да от компанито тя налв ново оба да са актло 1/3 отр на проме

а програма 
ен фонд.  

дизвикателбъде раниите съоблага да се борудване,туалните тт компаниенящата се
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	лството азбрано. бщават, правят а 18% техните иите са е среда, 
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Фтехнолили за обновя
	 	

КТЪТ се ос
ние“, съфин

Фирмите логии – бида достигяването на

съществява 
нансирана о

определенило то за днат до нова дигиталн

с финансо
т Европейс

но са заида подобряви пазари. ните техно

овата подк
ския съюз чр

интересоваят процесиПри 46% ологии е по

крепа на О
рез Европейс

ани от въите си, зарот отговород натиск 

Оперативна
ския социале

ъвежданетради силнрилите се пна самите

а програма 
ен фонд.  

то на дигната конкуполучава те клиенти. 
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	гитални уренция така, че 
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 Дучастваполитие друг активнпреоблвъзможпубличформитези, к
КТЪТ се ос
ние“, съфин

Доколко ат при фиката по дважен асността на ладаващияжност. Окчни консулрането наоито няма
съществява 
нансирана о

бизнесът формиранедигитализаспект от абизнеса ият дял отколо ¼ (лтации наа политикиат интерес
с финансо
т Европейс

или браето на прация на иканкетата, и организат запитан24%) са а местно ии по отношс или възм
овата подк
ския съюз чр

аншовите иоритети,кономикатс която сациите. Рените – 6отбелязалили европшение на дожност да
крепа на О
рез Европейс

организа, провеждта на нацие дава презултатите2% за пъли, че изпейско нидигитализа се възпол
Оперативна
ския социале

ации знаядането и ионално и редстава зе от анкетърви пътзползвайкво могат зацията. Олзват от та
а програма 
ен фонд.  

ят, че момониториевропейскза интензитата показт чуват зки порталда влияятОколо 13%ази опция.
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	огат да инга на ко ниво итета и зват, че за тази лите за т върху % са пък  
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КТЪТ се ос
ние“, съфин

съществява 
нансирана о

с финансо
т Европейс

овата подк
ския съюз чр

крепа на О
рез Европейс

Оперативна
ския социале

а програма 
ен фонд.  
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Сподобруслугиколичеувеличот фирна дизамърс

КТЪТ се ос
ние“, съфин

Според 6рила каче. Благодаество изпочение на кормите – 32гитални сяването. 

съществява 
нансирана о

68% от уството нарение на олзвани реоличество2%. Приблтехнологи

с финансо
т Европейс

участващиа произвенея при есурси. Поото на продизително ии в биз

овата подк
ския съюз чр

ите респоежданите 43% от озитивен дадената п18% виждзнеса си,

крепа на О
рез Европейс

онденти от тях сткомпанииефект от продукциядат, че с римат п

Оперативна
ския социале

дигитализтоки или ите се отчдигитализя има при развитиеторинос в 

а програма 
ен фонд.  

зацията предостачита и позацията в около едно и използнамалява
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	вече е авяните о-малко насока на трета зването ане на 
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Дличи оперсонпри въсрещатслужитактуалдигита
	

	

	
КТЪТ се ос
ние“, съфин

Дигитализот отговорналът им иъвежданетт затруднтелите, а пизация нализацията

съществява 
нансирана о

зацията серите на 4иска да е вто им в бинения – при 19% ка знанията, че могат

с финансо
т Европейс

е посреща 44% от анв крак с низнес дейнспоред 2кадрите нята. Споредт да бъдат 

овата подк
ския съюз чр

добре и отнкетираниновите техността. Вс25% промямат необхд 10% сл заменен т

крепа на О
рез Европейс

т служитеите респохнологии исе пак извмените трходими квлужителиттехния тру

Оперативна
ския социале

лите на конденти саи за това нвестен дялрудно се валификацте им вижуд с машин

а програма 
ен фонд.  

омпаниитеа отбелязнямат трул от компвъзприемции и се нждат заплни. 
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	е – това али, че удности паниите мат от нуждаят лахи от 
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Про„Дигитполучиизготв
 Асрн
 АзРолнамаляприносуменияДнепредизадекваи припредизтрябваили дрзнания 

дигит
за	н

Сумения
КТЪТ се ос
ние“, съфин

ДИГИоведеното тализицияи отговориена на базАнализ нас отчитанработнитеновис проАнализ нзаконодатлята на гряването нса за появя е ключовес, дигитазвикателстатно то на испособимзвикателста да са адекруга формя и да разп
Анал

тализаци
намалява
цели	пр

приСамооценкя е един от
съществява 
нансирана о

ИТАЛИЗАнацион и граждаи от 554 за на два ота ефекта въне ролятае места и фесии и прна пречктелен и инражданитеа броя навата нови в момент вализацияттво, на копроменящми, да твата прекватни и гма цифровполагаме с 
лиз	на	еф
ията	на	
ането	на
рофесии	и
идобиванката на т важните

с финансо
т Европейс

АЦИЯ	НАално, маанско общреспондет разрезитърху гража на дигиизчезванеридобиванките и пституцион и бизнеса работнитпрофесиив развитиеа и изкуоето общесщата се сречерпят нед новитегъвкави нави процесогромна б
фекта	вър
МСП	с	от
а	броя	на
и	принос
ето	на	нгражданск фактори з

овата подк
ския съюз чр

А	ГРАЖДАащабно щество“ съента от рате, а именнжданите и итализацието на целнето на нопредизвикнален хараса за дигите места и и придоето на тазиуствения иството ниеда. Хоратанови знае и изчезва средата, и и ни пбаза от рес
рху	граж
тчитане
а	работн
са	и	за	по
нови	квалкото общза определ

крепа на О
рез Европейс

АНСКОТОи многоъдържа шазлични рно:		бизнеса отията за нли професиови квалифкателстватактер. итализацияи изчезваобиването и тенденциинтелект и трябва да от своя стания и ващи прокоято все редоставясурси от ця
жданите
е	ролята
ите	мест
оявата	н
лификацщество отляне на об

Оперативна
ския социале

О	ОБЩЕСпластово шестнадесерайони на
т дигиталинамаляванеии и принфикации и та на т
ята на МСането на цна нови ия.  не са неда отговортрана трябумения, офесии. Теповече ния възможнял свят.  
е	и	бизнес
а	на	дигит
та	и	изч
овис	про
ии	и		уменосно свбщата оцен

а програма 
ен фонд.  

СТВО	проучвает въпроса странат
изацията ето на бноса и за пи  умения този проц

СП с отчитцели профквалифик
ещо ново.ри, за да ббва да са гда преехните деи налага поности да 
са	от	
тализац
чезванет
офесии	и	
ения	оите дигнка за диг
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ане за са, като а. То е 
на МСП броя на появата цес от 
тане на фесии и кации и  
. Те са бъде то гъвкави едвидят ействия од една черпим 

цията	
то	на	

гитални гитални 
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компетоснови  6уменияниво. незадовсеки илицата

Ироля вкачеств96% , гДред. Раводещ иконом
КТЪТ се ос
ние“, съфин

тенции. Тяите за разв62% от ая като добЕдва 12оволителноиндивид. а своите ди

Изследванв положитвото на жгражданскоДигитализазвитиетофактор и мика в рам
съществява 
нансирана о

я, макар ивитието иманкетиранбри, а 26%% призно, ниско нВъпросът,игитални у

нето показтелното рживот и тео обществзацията нео на новиоснованимките на с
с финансо
т Европейс

и първичнм.     ите лица  смятат, чнават, че иво. Дигит, който обумения и а

зва, че дигразвитие е са предсо 84% , каче е нещо нте поколеие за изграследващит
овата подк
ския съюз чр

но определ
определяче са технитехните талните знбаче се посадекватна

гиталните на иконоставени в чество на ново, тя неения цифраждането те десетил
крепа на О
рез Европейс

лена е баз
ят своите ите познандигиталнания са  жставя тук ли е тяхна

технологиомиката, гследните живот 79%е е бъдещарови технна конкурлетия. В св
Оперативна
ския социале

зата, от ко
дигиталнния и технлни компжизненовае на какваата оценка

ии оказватграждансксъотноше%.  а тенденцнологии серентоспосоветовен и 
а програма 
ен фонд.  

оято да за
ни или циники са на петенции ажно за уса база опра спрямо т

т и градяткото общеения: ико
ция, а е на е определобна нациевропейск
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аложим 
ифрови високо са на спеха на ределят тях.  

 т важна ество и номика 
дневен ля като ионална ки план 
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ефектъпроизвкоито сспомагувелич8ефект факторелектрпроцесдостъпопредеНсвързаобщестдигитапробле7повлиявнедряпо-опрще напвреметМспореддържавиконом

                 
3 Europea
https://e

КТЪТ се ос
ние“, съфин

ът от прводствениясе случватгат значитчава лоялн84% от анвърху грри. В ежедронно упрасите в дърп до услуелените усНовите паните процтвено значални процема с човеш79% от уяе позитивяването наостено и лправят и бто и достигМакар и мд доклада ви от ЕСмиката и о

                       
an Commissio
c.europa.eu/d

съществява 
нансирана о

риложения сектор, т в индусттелно да ността и уднкетиранитражданскотдневната савление, грржавата сауги, но и слуги са запредизвикцеси с дигичими. Труеси са човшкия ресуучаствалитвно върху а иновативлесно.  Можбъдещите гнем до инмногото ITна DESI заС по индобществот

                         
on, The Digital
digital‐single‐

с финансо
т Европейс

ето на е изведенрията подповишат довлетворте са отбелто общестси комуниражданитеа дигитализначителстъпени, бкателства италната тдностите, вешкият рурс е свързте в допикачествотвни платфжем да пони действнформацияT и аутсора 2018 г. сдекса за о. 3 

 Economy and
market/en/ne

овата подк
ския съюз чр

цифровитн като стрд влияниеткачествотеността налязали, четво. Ползикация с ае са и ще бизирани илно по-маблагодареннавлизаттрансформкоито моресурс и фзан с образитването то на живоформи и сиолучим инфвия по-леся за свободрсинг комстраната ннавлизан

d Society Inde
ews/internatio

крепа на О
рез Европейс

те технолратегическто на инфото на проа клиентие дигиталиите от неадминистрбъдат знач опростеналките срние на цифт с ускомация не согат да поинансовиязованието.заявяват,от. На първистеми ежформациясни, като здни паркомпании и ни се наренето на ц

ex (DESI), (201
onal‐digital‐ec

Оперативна
ския социале

логии, и ки приориормационндуктите ите.  изацията иея произтрацията и чително они. Не саморокове за фровизирарени темса само техвлияят заят капитал. , че дигиво място седневиетоза различзапочнем оместа за аспециалисежда на 2цифровите

18), Available 
conomy‐and‐s

а програма 
ен фонд.  

в частнитет. Промните техни услугит
има положтичат от въвежданблекчени,о дистанцизпълнеане на промпове и хнологична прилаганл. Решаван
итализацияс навлизано на лицатчни услугиот прогноавтомобилсти в Бъл6-то мясте техноло

at 
society‐index‐
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ност в мените, ологии, те. Това 
жителен редица нето на , когато ионния ние на цесите.  затова ни, но и нето на нето на 

ята ще нето й и та става и, които озата за ли. лгария , о от 28 огии в 

‐2018 
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Нелектрна нови65 %, кса по-озатова провертълкув
КТЪТ се ос
ние“, съфин

Не така, обронните изините, пубкато заявяопасни от винаги трена от поване на да
съществява 
нансирана о

баче стои вздания и ибликуванияват, че имтероризмтрябва дане няколканните съ
с финансо
т Европейс

въпросът информаци в социалнм имат довма и е рабоа се изполко източнищо създав
овата подк
ския съюз чр

с дигиталния, а 29% ните мрежерие, но нота на жулзва достика. Тук е ва различ
крепа на О
рез Европейс

ните медикатегоричжи. Най-бане напълнорналиститтоверна инважно да ия в нови
Оперативна
ския социале

ии. Едва 6%чно заявявлансираноо. Днес, фате да им пнформациотбележиините, разп
а програма 
ен фонд.  

% се доверват, че не о мнение иалшивите противодеия и тя дим, че разлпространя
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 яват на вярват изразят новини ействат, да бъде личното явани в 
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дигитанедовеполити

ДПроучввъзмождоставизчезвпортфопредпрли срокМДигитабързитполити
КТЪТ се ос
ние“, съфин

алното прерието къмическия ди

Дигитализването покжност да ка (37%).ане на раболиото нриятията; ковете?  Малък е ализиранете темповеики в комп
съществява 
нансирана о

ространствм интернеискурс.  

зирането казва, че гправят п Но ще дботни месна компаще се пов
делът наето на прое, с които паниите н

с финансо
т Европейс

во. Фалшет, а също 

на компагражданитпоръчки одоведе ли ста и увелианиите; щвиши ли ко
а гражданоцесите в напредва е е необхо

овата подк
ския съюз чр

ивите нотака влия

аниите влте стават онлайн (5имплеменичаване нще се онкуренто
ните, споркомпанииИндустриодимост, а

крепа на О
рез Европейс

овини от яят негати

лияе позипо-инфор9%) и сентиранетоа безработподобри оспособно
ред коитоите е решия 4.0, необа задължен

Оперативна
ския социале

своя стривно върх

тивно на мирани (7 намаляво на дигитицата? Щли еколстта и ще 
о няма дшаващо в дбходимостние. По-ви

а програма 
ен фонд.  

рана увелху икономи

дейности71%), даваат сроковтализацияЩе се разшлогизация се миним
да има прднешно втта от дигисоката сте
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личават иката и 

 ите им.  а им се вете на ята  до шири ли ята на мизират 
ромяна.  реме. С гитални епен на 
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дигитаму на преквав стремкомпанувеличголемиВежеднеблагоднормал

           Бще дов
КТЪТ се ос
ние“, съфин

ализациятадруги далификацимежа му книите са учаване на ите инвестВ тази вевието надарение нлната им д

Близо 1/3 веде до нам
съществява 
нансирана о

а води до длъжностиията, кактокъм устойчувеличенипродуктитиции, каквръзка д гражданина нея седейност.  

считат, чемалявянет
с финансо
т Европейс

освобождаи. Именноо и непрекчивост.  Се на ефективността. то при малигитализаите. Тя нее достъпв

е роботитето им. 58%
овата подк
ския съюз чр

аване на по поради къснатитеСред големтивносттаПредпостлките, такацията оке само щева до раз

е ще замен% са на мне
крепа на О
рез Европейс

персонал итази при обучениямите стима, по-добротавка за тка и при голказва знае повиши злични у

нят хоратаение, че с н
Оперативна
ския социале

и съответничина квая са задължули за дио планиратехнологилемите коачително информислуги, ко

а на работннавлизане
а програма 
ен фонд.  

но назначаалификацжение на бигитализирне и упраична промомпании.  влияние ираността оито да у

ните местае и напред
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аването ията и бизнеса ране на вление, мяна са 
върху им, но улеснят 

 
а и това ване на 
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дигитахоратаСще се време, да остслужитбез дпроизвЦотговодоприникономкомпандължи на слукоито щВпорадиНегатив рамктрябвасъздавкоито които да осзаобикпрофесвъпреккъдето

КТЪТ се ос
ние“, съфин

ализацията постояннСпоред 18променятза предпотане ефектел. По тозда възпрводителноЦифроватр на тезнасят за миката е внии трябвотчасти нужителитеще се отраВ динамии тази привното, обаките на ЕСа да полаането на нда са орине очаквастанат изкалящата ссии и длъки това тео е възмож

съществява 
нансирана о

а ще се поо ще тряб8% от анкет. Днес обуочитане дактивно и зи начин срепятстваостта.  а трансфози съвремедин мвсе по-глобва да се спна несъотв. Дигиталазят на хорката хораричина щаче е, че БъС. За да бгат необхнови такииентираниат никаквизненаданисреда, кояъжности, ке също щежно.  

с финансо
т Европейс

оявят новива да се обетиранитеучението а бъде достсъответстлужителит непре
ормация нменни изимного напбална и таправят с мветствиетизацията рата по разата ще трще трябваългария е бъдат конкходимите ва е необри към бури промении, порадито налага които ще е претърп

овата подк
ския съюз чр

и работнибучават и де отношенина служитавено на тващо на ите могат декъснатост
а обучениисквания. прегнат алантът стмасовото оо между дще има сзличен начрябва да са да се  на последкурентоспусилия. Иратим прорното рази в отношеи бързоти променбъдат по-пят дигита

крепа на О
рез Европейс

 места  и да получавието работителите трработноттекущитеда подобрятта на 
ието и разДнешнитпазар натава все поттегляне действащисвоите перчин.  се усъвърквалифицдно място пособни грИзчезванетоцес, затоввитие на енията рато напредни в тази в-малко засална транс

Оперативна
ския социале

нови профват нови ктодател-рарябва да оо място и е отговорят своите збизнеса 
витието нте демогра служитепо-мобиленна служиите процесрспективи
шенстват цират и дпо учене пражданитето на рабва трябва ддигиталиботодателдване навръзка.  Десегнати отсформация

а програма 
ен фонд.  

фесии, каккомпетенцаботник котнеме пов малки прности назнания и уи нам
на служитерафски фели. Освенн.  Днес поителите, кси и очакви и недост

непрекъсдоквалифипрез целияе на Р. Бъботните мда имаме зизацията. л-работника променействителт останаля, но по-м
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кто и че ии. коренно о-малко парчета, а даден умения, маляват 
елите е фактори н това, овечето оето се ванията татъци, 
снато и ицират. я живот ългария места и знания, Хората, к могат ните в лно има ите, но малка и 
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Ннагласпротив20% саконкрепредвинововъпредизИразлич
КТЪТ се ос
ние“, съфин

Над ½ вите на ивниците на с негатиетно мненидят колкъведения. звикателстИзкуственчни секто
съществява 
нансирана о

 проучваизкуственна тези бъвна оценкние и товако позотивИзкуствентво за саминият интелори го и
с финансо
т Европейс

нето израия интелързонавлизка.  29% оа се дължви и колкният интелите нас.  лект все пизползват,
овата подк
ския съюз чр

азяват яслект и рзащи тендот своя стржи най-верко негатилект има с
повече си п за да 

крепа на О
рез Европейс

сна тендероботите. денции в зрана посочроятно на иви ще тъсвоите пр
пробива пъподобрят 

Оперативна
ския социале

енция на В другатзаобикалячват, че нфакта, чеърпи общедимства, 
ът в бизнепроизво

а програма 
ен фонд.  

одобренита крайнящата ни е могат дае не могаществото оно това е
еса. Компаодителност
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 ие към ност са среда – а дадат т да се от тези  и едно 
ании от тта на 
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служитпрогратехнолмениджРазчитсофтуена рабизкустпроизвработа

Кизвършработазамяна
КТЪТ се ос
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телите сиами. Големлогии на жърите мтайки на дер компаниботата навения иводителноа, които да 

Категоричшване на ата да бъда на хората
съществява 
нансирана о

и чрез ими са обачработномогат да пданните оиите могаа служитентелект остта на ксе извърш

чно е отхвработата де заменена в работн
с финансо
т Европейс

зползванече и страхото мястополучат иот различнат също даелите си и роботомпанияташват от ро

върлена в му от рна от машия процес
овата подк
ския съюз чр

ето на раховете, сво. С помизвънредени прослеа правят пв ръцететите можа, както ибот.  

възможносробот. Едвшина.  А с. 
крепа на О
рез Европейс

азлични вързани с мощта наен контроедяващи упреценка зе на алгоже да и да се из

стта подмва според според 41%
Оперативна
ския социале

проследявупотребаа изкуствл върху устройстваза качестворитми. Бсе повишбегнат оп

яна на чо2 % е въ% е възмо
а програма 
ен фонд.  

ващи софата на тезвения инподчинена или спевото и бърБлагодареши значпасни проц

овека с цяъможно ножно част
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фтуерни зи нови нтелект ите си. ециален рзината ние на чително цеси на 

 ялостно апълно тичната 
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Пинститактивнна бизРоботитруда странапрофес5възможполитиинтере
КТЪТ се ос
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Пречките туционалено в изготвзнеса, за изирането и повишаа ще доведсии. 56% от ржностите ики от глесуват от 
съществява 
нансирана о

и предин характевянето на да се ина процесаване на кде и до д
респонденза участиледна точконсулта

с финансо
т Европейс

звикателсер са налзаконодатизвърши псите ще доконкурентдинамика 
нтите в пие във фока на диации по т

овата подк
ския съюз чр

ствата на лице. Иметелни иниплавен поведе до увоспособнов сферата
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съществява 
нансирана о
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конодат2018г. влеичните дамо изисквановите пм бе необхоз) на съотв

с финансо
т Европейс

е	и	преди
телен	и	иезе в сила анни (Genанията на редизвикаодимо да иветствието
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та на коорското пализациятаструктура

Дигитализтициите в га на хоратиции са нни предпоата попадфицираниятелно пред
съществява 
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онкуренциправо е а, както.  
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овата подк
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начителниперспектиния ход вфинансирацията.  аструктуроред 47% оавки в ЕС, агоприятенриоритетн

тенденциа знаят за 
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а наясно. Тмация за нтелите, за За съжалетенденциитенции илрентоспосо до младилица, коитличава ририя е на едСамо 13%ва в обучеагат обучеса за разви
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