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Използвани означения и нотации 

Понятие Означение / Нотация 

Общо приети 
понятия 

За означение на важни понятия е използван наклонен шрифт. Особено популярни 

понятия са изнесени в I. Речник на използваните съкращения и в II.  
Речник на използваните термини. 

Запазени 
марки 

Запазани марки, между които имена на интернационални компании, търгувани на 
борсата, като например Microsoft, широко разпространени наимеонования на 
продукти, като например Linux, е използван наклонен шрифт. 

Важни факти 
и резултати 

За важни факти, свидетелства или резултати е използван удебелен шрифт. 

Понятия на 
чужд език 

Понятия на чужд език са представени в скоби след превода им на български език 

и изнесени в III. Речник на използваните понятия на чужд език 

Таблица 0-1 Използвани означения и нотации 
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1 Въведение 

Целта на първа глава е да предложи въведение в темата на научно-
изследователската работа и да дефинира проблемната област. Конкретните 
задачи на първа глава са да предостави мотивация за избора и, да изброи и 
онагледи общите цели и задачи на дисертацията и да опише методологията, 
методите и инструментите за изпълнението им.  

1.1 Мотивация за избор на темата и дефиниция на проблема 

Главоломното развитие на информационните технологии (ИТ) не само намалява 
риска и оказва положително влияние върху конкурентната способност на 
предприятието, но способства по-бързото и по-целенасочено развитие на 
иновации. Широкото внедряване на такива системи в България и света, както и 
отварянето на европейските и глобалните пазари, създаде една динамична и 
трудно предсказуема среда, в която МСП и големи компании, и техните 
конкуренти от целия свят, са принудени постоянно да развиват и променят 
продуктите и услугите, които предлагат, а с това и да трансформират 
съпътстващия ги бизнес модел. В отговор на тази потребност са проведени 
редица изследвания в академичните и бизнес средите. За установяване на 
контрол, организациите въвеждат формални методи за итерация на бизнес 
процеси и промяна на бизнес моделите. Тези представляват и водещия въпрос в 
този научен труд – как се създава успешна иновация?  

Съществуват множество инструменти за стратегическо управление и развитие  на 
иновации. Повечето от тях описват проблема статично, т.е. в определен момент от 
развитието на компанията, докато факторът време е този, решаващ за всяка 
стартираща компания. Въпреки интензивната дейност и изключителната 
популярност на предмета, мнозина елементи все още не присъстват в 
съществуващите модели и методологии за развиването му – фактори за 
скалиране, устойчивост, етика или екология са само някои примери за такива. Ето 
защо е необходим нов, интегриран, подход към моделирането. Настоящата 
научно-изследователска работа представлява усилие в тази насока. 

1.2 Цели и задачи на научно-изследователската работа 

Тази дисертация се занимава с изучаването и развитието на иновациите в 
технологичното предприемачество в областта на ИТ. Основната цел на 
настоящия дисертационен труд е да разработи нов подход за моделиране на 
технологични иновации, подходящ за нуждите на стартиращи компании в 
сферата на софтуера, и да го приложи за развитието на иновативна ИС. За 
постигане на поставената цел са дефинирани следните конкретни задачи: 

1. Задача: Проучване, анализ и оценка на съвременното състояние на 
проблемната област 

1.1. Да се проучи, изследва и анализира текущото състояние на научна дейност 
по света и у нас в областта на моделирането на стартиращи компании. 

1.2. Да се анализират и оценят разпространените индустриални практики за 
създаване на технологични иновации и критериите за успешното им 
приложение. 

1.3. Да се идентифицират водещите литературни източници, статии и 
ключови думи в проблемната област и да се дефинират основните понятия 
и концепции, необходими за обработване то и. 
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2. Задача: Разработване на инструмент за моделиране на технологични 
иновации 

2.1. Да се класифицират инструментите за моделиране на стартиращи 
компании и създаване на технологична иновация в областта на софтуера и 
да се анализират изискванията към тях 

2.2. Да се изучат елементите на бизнес модела и да се създаде шаблон за 
бизнес моделиране 

2.3. Да се създаде абстрактен подход за моделиране на технологични 
иновации от стартиращи компании, който да бъде апробиран в областта 
на софтуера посредством качествено изследване  

3. Задача: Да се валидира предложения подход чрез реализацията на 
прототип на информационна система и нейното експериментално 
приложение 

3.1. Да се валидира предложеният модел чрез експерименталното му 
приложение за развитие на конкретна иновация в технологичното 
предприемачество 

3.2. Да се проектира, реализира и тества информационна система за 
приложение на иновацията в реална среда и да се изследва количествено 
приемствеността и 

3.3. Да се анализират резултатите и да се обсъдят възможности за 
подобряване на подхода и неговото приложение 

1.3 Методология на научно-изследователската работа 

Една от основните цели в подготвителните дейности на научната работа е да се 
извлекат критерии за оценка на различните методи и тяхната приложимост и 
ефективност в даденото научно поле. В тази глава тези са представени подробно, 
като последователно са използвани и представени главните концепции на 
научния подход (виж Таблица 1-1 Описание на научния подход, илюстрация на 
автора по (Wilson 1952)). 

Част от научния подход Конкретна реализация Метод 

1. Идентификация на 
проблемна област 

Процеса за моделиране на иновации Предварителен анализ 

 

2. Дефиниция на научен 
въпрос 

Кои са ключовите критерии за създаване на 
успешна иновация? 

Предварителен анализ 

3. Наблюдение на 
феномена 

Технологични иновации, ИС Систематично проучване 

Полу-структурирано интервю 

4. Дефиниране на хипотеза Бизнес моделът като основен фактор за 
успеха на иновациите и интегрална част от 

процеса на иновация 

Систематично проучване 

5. Проверка на хипотезата Експериментален метод Анкетно проучване 

Експериментален метод 

6. Валидиране или 
отхвърляне на хипотезата 

Анализ на резултатите Експериментален метод 

Таблица 1-1 Описание на научния подход, илюстрация на автора по (Wilson 1952) 
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За анализ на резултатите от приложението на научните подходи са използвани 
стандартни статистически методи и софтуерни програми като Google Analytics, 
Survey Monkey и IBM SPSS. 

Предварителният анализ се състои в широко-спектърен обзор на публикации по 
темата, от научни, индустриални, както и от периодически източници, 
публикувани в 4 бази данни – Elsevier (Elsevier 2015), Google Scholar (Google 
Scholar 2015), IEEE Explore (IEEE Explore 2015) и ScienceDirect (ScienceDirect 2015). 
Този е използван за изпълнението на Задача 1.1 и Задача 1.2.  

За наблюдение на феномена и формулиране на хипотези е приложен методът на 
систематично проучване на научната литература, още познат като 
литературен обзор. Това е използвано за изпълнението на Задача 1.3, Задача 2.1 
и Задача 2.2. 

Там където методът на литературния обзор идентифицира пропуски в научната 
литература, а също и за отговор на специфичи научни въпроси и изследване на 
нови области, може да се използва методът на анкетното проучване (Punter u. a. 
2003). Анкетното проучване е приложено за изпълнението на Задача 2.3. 

За провеждане на качествени изследвания е използван методът на 
полуструктурираното интервю. Полуструктурирано интервю е приложено за 
изпълнението на Задача 2.3. 

За валидирането на приложението е използван експерименталният метод (англ. 
field experiment). Този е приложен за изпълнението на Задача 3.1, Задача 3.2 и 
Задача 3.3. 

1.4 Методи и инструменти за реализиране на информационна 
система 

В състояние на ограничени ресурси и особено време за разработка, най-
подходящата методология за целта на научния труд беше SCRUM, при която 
главната метрика е скоростта на разработка. 

Платформи СКУ ПКУ ИКИ Виртуален сървър Локална 
инсталация 

Описание СКУ предоставя 
достъп до 
собствени или 
лицензирани 
приложения в 
облака 

инфраструктура в 
облака за 
създадените от 
него или 
лицензирани 
приложения, без 
да му осигурява 
възможност за 
контрол оли 
управление на 
самите 
инфраструктурни 
ресурси 

ИКУ осигурява 
възможност на 
потребителя да 
преработва, доставя 
и съхранява мрежи 
и други 
изчислителни 
ресурси, като 
запазва правото му 
да добави и 
стартира 
произволен друг 
софтуер 

зареждането и 
изпълнението на 
множество 
приложения, също 
и операционни 
системи, на една 
машина, 
емулирайки 
индивидуална 
виртуална среда 

обикновено се 
използва за 
инсталация на 
хардуерни 
устройства в 
клиентската 
база като 
мрежови 
устройства 

Степен на 
контрол 

Съвсем ниска Ниска Средна Висока Най-висока 

Таблица 1-2 Класификация на типове услуги за разработка на софтуер, спрямо нивото им на индивидуализация и контрол 

Приложението е базирано на шаблона модел-изглед-контролер (англ. model-view-
controller MVC), който е популярен шаблон за дизайн в програмиране на 
фронтенд, основан на разделянето на бизнес логиката от графичния интерфейс и 
данните (Гама u. a. 2005). 
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При програмирането на софтуер като услуга (англ. software as a service SaaS) 
циклите са по-кратки, което намалява интензитета на ресурси и времето за 
разработка (Cloudstrategies Inc. 2015). При това актуалните методи за разработка 
използват услуги от облака (англ. cloud services). Тези могат да бъдат 
систематизирани спрямо степента на контрол в пет различни типа платформа, т.е. 
различни нива на обслужваща среда и възможности за индивидуализация 
(Paraiso u. a. 2012)(виж Таблица 1-2 Класификация на типове услуги за разработка 
на софтуер, спрямо нивото им на индивидуализация и контрол):  

1.4.1 Инструменти 

Стандартни инструменти за разработката на уеб приложения са операционната 
система Linux, уеб сървърът Apache, релационната база данни MySQL и скриптовия 
езикът за програмиране PHP, така наречената платформа LAMP (англ. Linux- 
Apache-MySQL-PHP). Към платформата за разработка, обиконовено е необходимо 
приложението на уеб рамка (англ. web framework), на базата на която е построен 
интерфейсът (англ. frontend) на информационната система (SensioLabs 2012e). 
Компонентите на ИС се разработват на различни езици за програмиране, измежду 
които най-популярните са Java и PHP.  

1.5 Обобщение и структура на дисертацията 

Моделирането на технологичните иновации е тема с изключителна важност за 
развитието на технологичното предприемачество и влияе върху цялостното 
икономическо развитие на държавите в Европа и САЩ. Предполага се, че степента 
на разпространение на технологичните иновации в значителна степен зависи от 
използвания бизнес модел. Поради тяхната взаимовръзка изследванията в тази 
област най-често се фокусират или върху развитието на иновативни технологии, 
или върху дизайна на подходящ бизнес модел. Предметът на тази научно-
изследователска работа е да съчетае двете перспективи в един цялостен подход.  

Представената работа си поставя като основна цел създаването на нов подход за 
моделиране на технологична иновация, който да осигури структуриран и 
повторяем процес за развитие на бизнес модел и софтуерно решение, подходящ за 
фазата на развитие на иновацията, както и създаване на специфичен инструмент 
подпомагащ прилагането на подхода. Свързани с основната цел са 
формулираните три задачи - проучване, анализ и оценка на съвременното 
състояние на проблемната област, разработване на инструмент за моделиране на 
технологични иновации, валидиране на предложения подход чрез реализацията 
на прототип на ИС и нейното експериментално приложение. За целта на 
изпълнението им са приложени класически методи в научния подход, както и 
актуални методи и инструменти в разработката на ИС. Дисертацията се състои 
от пет глави. Тези са последвани от общо 17 приложения, в които са изнесени 
допълнителни датйлизирани обяснения и свидетелства, където това е 
необходимо. 

Първа глава въвежда в проблемната област. Тя е посветена на мотивацията за 
избора на темата, както и на описанието на проблемната област. Тук са 
представени цели и задачите на научния труд. 

Втора глава предлага обзор на понятията, актуалните и популярни теоретични 
методи и инструменти в проблемната област. Тук се дефинират и разграничават 
ключовите понятия и се класифицират резултатите от литературния обзор. 
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В трета глава е описан абстрактния теоретичен модел, на име „Интегриран 
подход за моделиране на технологична иновация (ИМТИ)“. Този представлява 
централно постижение на научния труд.  

В четвърта глава ИМТИ е приложен експериментално за моделиране на 
технологична иновация. С помощта му е генерирана идея за технологична 
иновация и е разработен бизнес модел. Идеята е валидирана в редица 
изследвания и валидирана в експеримент в реални условия. 

Пета глава представлява подробно описание и общ анализ на резултатите от 
научно-изследователската дейност. Тази съдържа оценка на научните и 
приложните приноси на работа, както и информация за публикации и апробации 
на резултатите и модела в научните среди. 

2 Обзор, анализ и оценка на текущото състояние на 
проблемната област 

Целта на втора глава е да представи резултатите от провеждането на 
литературен обзор, да дефинира и анализира основните понятия и теории в 
проблемната област.  

2.1 Актуалност и значение на проблемната област 

Изследването на резултатите от заявка за търсене с ключово понятие „бизнес 
модел” в базата данни на Science Direct показват широкото разпространение на 
понятието във всички области на информатиката, бизнесът и финансите (виж 
Таблица 2-1 Резултати от заявката за търсене в реномираната база данни на 
Science Direct като признак на актуалност на понятието бизнес модел в научните 
среди). За последните 5 години то е било ключов обект на изследване в 894 
реномирани публикации. 

Заявка за търсене Брой статии 

pub-date > 2009 and (“business model”)[All Sources(Business, Management and Accounting, Computer 
Science)] 

10,063 

pub-date > 2009 and (“business model”) and technology[All Sources(Business, Management and 
Accounting,Computer Science)] 

8,984 

pub-date > 2009 and TITLE-ABSTR-KEY(“business model”)[All Sources(Business, Management and 
Accounting,Computer Science)] 

894 

pub-date > 2009 and TITLE-ABSTR-KEY(“business model”) and TITLE-ABSTR-KEY(technology)[All 
Sources(Business, Management and Accounting,Computer Science)] 

265 

Таблица 2-1 Резултати от заявката за търсене в реномираната база данни на Science Direct като признак на актуалност на 

понятието бизнес модел в научните среди 

Анализ на броя публикации през последните 25 години показва повишаване на 
интереса към понятието в периодите след финансовата криза в началото на 
последното хилядолетие и по време на икономическата криза от 2007-2009 
година, като приръстът на публикациите в тези периоди е както следва 65% 
(през 2000. спрямо 1999г.) и 17% (през 2009г. спрямо 2005г.). Водещите 
журнали в сферата на технологичното предприемачество и иновациите са 
идентифицирани с помощта на ранкинга ScimagoJR (Scimago Journal & Country 
Rank 2015). За целта са изследвани публикации между 2011 и 2014 година. В 
резултат са идентифицирани следните 5 водещи научни журнала в областта 
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Research Policy, International Journal of Technology Management, Journal of Technology 
Transfer, Entrepreneurship Theory and Practice и Journal of Business Venturing. 

Име на 
източника 

Заявка за търсене Период Брой 
резултати 

Фокус 

IEEE Xplore 
Digital Library 

((business model) AND technology)  
2010-2015 229 39 

Google scholar allintitle: technology “business model 
innovation” 

2010-2014 457 11 

Science Direct pub-date > 2011 and TITLE-ABSTR-
KEY(“business models“) 

2010-2014 111 34 

Elsevier “business models” OR “business 
modelling” 

2010-2014 219 14 

Таблица 2-2 Източници на публикации, използвани в рамките на литературния обзор 

2.2 Дефиниции и основни понятия 

2.2.1 Дефиниция на технологична иновация 

Технологичните иновации са иновации на технологии. Понятието технология 
на свой ред се отнася до “знанията, уменията и артифактите, които могат да 
бъдат използвани за развитието на продукти и услуги, както и за техните 
продукционни и доставни системи” (Burgelman 2004). От тази дефиниция следва, 
че понятието технология се използва с няколко нива на абстракция - в тесен 
смисъл, като конкретен продукт или услуга, и в широк смисъл, като сума от 
реплициращи се знания, които могат да бъдат използвани за развитието на 
такива.  

Що се отнася до значението на понятието иновация, то е „резултатът от 
иновационния процес, който представлява всички дейности, които водят до нови 
продукти, услуги или техните продукционни или доставни системи, които могат 
успешно да бъдат пласирани на търговските пазари” (Hart u. a. 1996). Това 
разграничава иновацията от изобретенията и откритията по признака за 
пазарен успех (Burgelman 2004). Тези се различават следствено по критериите си 
за успех: ако за изобретения и открития този критерий е технически, то за 
иновацията този е търговски. 

Множество бизнес модели са посредставани от нови технологии, например 
електронни търгове (англ. online auction) като еBay са единствено възможни 
заради развитието на интернет като продукционна и доставна система и уеб 
програмирането като софтуерна технология. В този ред на мисли всички 
иновации са технологични, но тази работа се фокусира върху тези, базирани 
на софтуерни технологии, т.е. разработки. 

2.2.2 Дефиниция на бизнес модел 

Понятието „бизнес” представлява „устойчива организационна структура, чиято 
цел е възвръщаемост на инвестицията” (Scarborough 2013). Понятието “модел” се 
определя като “стандарт или пример за подражание или сравнение, както и като 
репрезентация на действителността в умален вид” (Random House Inc. 2015).  
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В този смисъл изразът „бизнес модел” може да има две основни значения: 

 Бизнес модел като пример за комерсиална организационна структура, 
например франчайз, онлайн търговия и.т.н.  

 Бизнес модел като опростена репрезентация на комерсиална 
организационна структура (Gordijn u. a. 2000) 

На практика понятието бизнес модел се използва с разнообразни значения и нива 
на абстракция, като най-популярното му значение е на „конструкт, който описва 
как една компания създава и запазва стойност” (Burgelman u. a. 2008)(Stewart & 
Zhao 2000) (Morris 2003). Редица обзорни проучвания  подчертават 
двойнствената природа на понятието: от една страна като средство за пазарна 
реализация на иновацията (Timmers 1998; Rappa 2010; Scarborough 2013), от 
друга като своеобразен източник на такава (Christensen 1997; Stähler 2002). 

2.2.2.1 Класификация на дефиниции 

От самото начало бизнес моделът е разглеждан като интегрална част от 
предприемаческия процес, особено в областта на технологичното 
предприемачество. Според (Massa & Tucci 2013) тенденцията е дефиницията да 
се променя от произтока към последствията от иновацията и използването на 
инструменти за моделирането и. Научно-изследователската дейност в областта 
също еволюира (виж Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.).  

Тип класификация Категории Автори 

Според перспективата Пример 
Репрезентация 
Архитектура 

(Timmers 1998; Rappa 2010) 

Според фокуса Ресурсни / Икономични 
Транзактивни / 
Оперативни 
Стойностни / 
Стратегически 

(Morris 2003; George & Bock 2009) 

Според нивото на абстракция Мета-модел 
Инстанция на мета-
модел 
Инстанция на модел 

(Osterwalder u. a. 2005) 

Според индустрията Софтуер 
E-Business 
E-learning 
Здравеопазване 
Реклама 

(Ruseva 2015)(Weill & Vitale 
2013)(Breitner & Hoppe 2003) 

Таблица 2-3 Класификация на типовете дефиниции на бизнес модел 

2.2.2.2 Връзки на бизнес модела с други организационни показатели 

Организационни показатели Свидетелства за връзка с понятието 
бизнес модел 

Свидетелства за разграничение от 
понятието бизнес модел 

Стратегия на бизнеса (Gm & Lch 2004; Seddon u. a. 2004; 
Tapscott 2001; Teece 2010; Porter 2001; 

Chesbrough 2007) (Seddon u. a. 2004) 

(Linder & Cantrel 2000) (Porter 2001) 
(Stähler 2002) (Seddon u. a. 2004) 

(Magretta o. J.) (Gm & Lch 2004) 

Бизнес процес (Aguilar-Savén & Ruth Sara 2004; Berre, 
de Man, u. a. 2013) 

(Gordijn u. a. 2000; Ruseva & Ruskov 
2015b) 

Бизнес план х (McGrath 2010) 

Състваните му части (Coombes & Nicholson 2013) (Linder & Cantrel 2000) 

Таблица 2-4 Връзки на бизнес модела с други организационни показатели 
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Поради многопластовата си природа и широкото си разпространение в различни 
области, бизнес моделът често се свързва с други организационни показатели, 
като най-често срещаните от тях са  стратегия на бизнеса, бизнес процеси, бизнес 
казуси, бизнес план, или някои от съставните му часто като продуктен 
мениджмънт или маркетинг (виж Таблица 2-4 Връзки на бизнес модела с други 
организационни показатели). Често тези понятия се използват като синоними 
на понятието бизнес модел.  

2.2.2.3 Компоненти на бизнес модела 

Изследването на литературните източници и класификацията на бизнес 
моделите показват, че главният компонент на бизнес модела е стойността на 
предложението (англ. value proposition) (Mullins & Komisar 2013; Timmers 1998; 
Christensen 1997; Osterwalder u. a. 2005). Основен елемент от стойността на 
предложението е и конкурентното предимство, което в някои изследвания дори 
е изнесено като индивидуален компонент (виж Fehler! Verweisquelle konnte 
nicht gefunden werden.). Друг компонент на бизнес модела е пазарът. Този 
съдържа структурите на  индустрията, методите за дистрибуция, а именно и 
каналите за продажба.  

Някои източници отделят клиентските сегменти от пазара, за други този е 
основната част на този компонент (Dubosson-Torbay u. a. 2002). Каналите за 
продажба и дистрибуция също могат да бъдат отделени в собствена категория 
(Dubosson-Torbay u. a. 2002). С това рамката за бизнес моделиране придобива по 
прагматичен, дори нормативен характер, предоставяйки подробен списък на 
елементите, за които стартиращата компания трбва да вземе решение.  

В заключение анализът показва, че всяка индустрия се характеризира с 
доминантен бизнес модел. До навлизането на ИС този обикновено е бил 
единствен или определящ за индустрията и организациите са се конкурирали 
главно по качество или цена (Porter 1998). Бизнес моделът на всяка компания 
съдържа този доминантен бизнес модел, както и компонент на диференциация, 
т.н. конкурентно предложение. Този и стойността на предложението 
представляват най-важните компоненти на бизнес модела.  

2.2.3 Връзката на бизнес модела и иновациите 

Съществуват различни тези за връзката между бизнес модела и технологичните 
иновации. Някои литературни източници ги разглеждат като взаимосвързани, 
т.е. всяка иновация се характеризира с успешен бизнес модел, а други 
посочват свидетелства за тяхната самостоятелност и независимост (Ruseva & 
Ruskov 2015b). Съществуват изследвания, които разглеждат моделирането на 
иновация не просто като необходимост и възможност за допълнителни ползи, а 
дори и като източник на конкурентно предимство (англ. competitive advantage), 
наравно с технологиите и каналите за продажби (Christensen 1997). Някои 
изследвания дори придават на бизнес модела по-високо значение, като 
разглеждат самия него като продукт на иновационния процес (Maurya 2012). 
Бизнес моделът може да бъде разглеждан и като допълнително измерение на 
иновацията. (Magretta 2002) формулира бизнес модела дори като източник на 
пробивност (англ. disruption). 

В заключение, анализът показва, че бизнес моделът е тясно свързан с понятието 
иновация и представлява интегрална част от иновационния процес. Като такъв 



 
11 

този имплементира успеха на иновацията на пазара и съдържа конкурентно 
предимство на иновацията. 

2.3 Моделиране на иновации 

2.3.1 Основни теории в моделирането на технологичните иновации 

От перспективата на моделирането на иновации три концепции от областта на 
технологичните иновации са от особено значение за проблемната. Това са: 

• Теория за приемствеността на иновациите 
• Теория за присвояване на изгода от иновациите 
• Теория за пробивна иновация 

 Теория за 
приемствеността на 
иновациите 

Теория за присвояване на 
изгода от иновациите 

Теория за пробивна 
иновация 

Принос за настоящия труд свидетелство за ролята на 
бизнес модела като 
инструмент за повишаване 
на потенциала за 
приемственост на 
иновацията 

свидетелство за значението 
на канала за продажби за 
устойчивото развитие на 
организацията, 

свидетелство за значението 
на фактора време в 
моделирането на 
иновацията.  

е развит компонента за 
Маркетингов продукт, като 
сбор от компонентите 
клиентски сегмент, 
стойност на предложението 
и конкурентно предимство 

Резултат от приложението Канал за продажби като 
елемент от Голямата тройка 

изискване към подходите за 
моделиране за динамичност 

Маркетингов продукт като 
елемент от Голямата тройка 

Таблица 2-5 Основни теории в моделирането на иновациите и тяхното значение за настоящия труд 

Теорията за присвояване на изгода от иновациите е свидетелство за 
изключителната важност на канала за продажби за устойчивото развитие на 
организацията, както и за значението на фактора време в моделирането на 
иновацията. На базата на Теорията за пробивна иновация е развит компонента за 
Маркетингов продукт, като сбор от компонентите клиентски сегмент, стойност на 
предложението и конкурентно предимство (виж 2.4.3. Голямата тройка).  

2.3.2 Линеен иновационен процес 

Анализът на средствата за моделиране на иновационния процес може да бъде 
обобщен с наличието на три ключови фази: 

• Генериране на концепция 
• Проектиране на технология 
• Реализация на технология 

Икономическата оценка на концепциите изисква тяхната количествена оценка, 
т.е. създаването на бизнес казус (англ. business case). В състояние на оскъдни 
ресурси приемаме, че могат да бъдат реализирани само идеи с положителна 
възвръщаемост на инвестициите (англ. return on investment  ROI), т.е. ROI>=0. 
Критиката към този процес се позовава точно на количествения анализ на 
концепциите и правилният момент за него (Ruseva & Ruskov 2015b). В 
допълнение, такъв тип квантификация има фиктивно-оперативна цел, 
например финансирането на проекта, а не реално-стратегическа. 
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2.3.3 Обзор на шаблони за бизнес моделиране с графична репрезентация 

2.3.3.1 Платно за бизнес моделиране по (Dubosson-Torbay u. a. 2002) 

Платното за бизнес моделиране по (Dubosson-Torbay u. a. 2002), още шаблон на 
Остевалдер, реализира 9 компонента на бизнес модела (виж Fehler! 
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.. Инструментът се характеризира 
с леснота на употреба, упростена репрезентация на съдържанието си, 
ефективност в комуникацията. За качествата му свидетелства изключителната му 
популярност. Наред с предимствата си шаблонът на Остервалдер съдържа и 
някои недостатъци. Той представлява статично изображение на моментното 
състояние на компонентите на бизнес модела. Итерациите на този подход 
генерират нови бизнес модели, но не надграждат динамично съществуващия, т.е. 
представляват дискретна функция. 

2.3.3.2 Виртуални цикли по (Casadesus-Masanell & Ricart 2011) 

Виртуалните цикли по (Casadesus-Masanell & Ricart 2011) се основават на 
хипотезата, че бизнес моделът съдържа избори и консеквенции, които могат да 
бъдат въвлечени в самозахранващи се цикли, като  по този начин се гарантира 
конкурентно предимство. Тази методология предоставя висока степен на 
индивидуализация на компонентите и не съдържа задължителни елементи. Това 
я прави подходяща за целите на стратегическия анализ, но трудна и неефективна 
за употреба в контекста на стартиращи компании, които имат нужда не толкова 
от репрезентация на детайлите, колкото от напътствие за следващи стъпки в 
процеса на моделиране на технологичната иновация. В допълнение тя предоставя 
свобода на изображението, още индивидуализация, и висока степен на 
детайлизиране на информацията и структурите. Моделът е динамичен и може да 
бъде разширяван в течение иновационния процес. Тази характеристика 
способства за сравнителната сложност на изображението, която намалява 
степента на ефективността на модела като средство за комуникация. 

2.3.3.3 Моделът на четирите кутии (Johnson 2010) 

Методът на четирите кутии илюстрира взаимовръзките между различните 
елементи на бизнес модела. Методологията редуцира компонентите на бизнес 
модела до четири компонента, на което дължи и името си. Тези представляват 
стойността на предложението, ключови ресурси, ключови процеси и формула за 
печалба. Моделът печели с простотата на изображението си и леснотата на 
употреба. Като ефективно средство за комуникация той обаче не е ориентиран 
към действие, а представлява статично изображение на моментното състояние на 
отделните компоненти и техните взаимовръзки. 

2.3.3.4 Платно за бизнес моделиране по (Hobcraft 2014) 

Тази методология е основана на базата на шаблона на Остервалдер. Особеното на 
този инструмент е, че разглежда процеса на бизнес моделиране именно като 
подлежащ на промяна, а бизнес модела като статична извадка в реално време. 
Шаблонът групира ключовите елементи на бизнес модела и ръководните 
въпроси за дефиницията им в четири главни групи. Този модел е единственият в 
тесния списък, който взема под внимание стойностите на екипа.  
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2.3.3.5 Анализ и оценка на шаблоните за бизнес моделиране 

Изисквания към 
шаблоните за 
моделиране 

Пояснение 

Валидност да презентира връзките между отделните елементи правилно и да се основава върху изпитани 
инструменти от дисциплината на стратегическото управление 

Ефективност да вгражда механизми за моделиране на диференциация и защита от имитация и да отразява 
всички необходими компоненти на бизнес модела, и така да подпомага цялостното развитие на 
иновацията  и да бъде приложим в различни моменти от развитието на компанията 

Достъпност да бъде лесен за комуникация, приложим без особени бизнес познания и да бъде независим от 
конкретната методология на разработка или инструмент за планиране 

Активност да бъде ориентиран към конкретни действия и да щади ограничените ресурси на стартиращите 
компании, като взима под внимание съюествуващите резултати. да работи с текущите ресурси на 
стартиращата компания и да подпомага развитието им 

Динамичност да бъде ориентиран към конкретни действия и да щади ограничените ресурси на стартиращите 
компании, като взима под внимание съюествуващите резултати. да работи с текущите ресурси на 
стартиращата компания и да подпомага развитието им 

Таблица 2-6 Изсиквания към шаблоните за моделиране 

Освен графичната презентация съществуват и други важни изисквания към 
шаблоните за моделиране. Един възможен подход се състои в разграничения 
анализ на стандартния индустриален бизнес модел и индивидуалната 
диференциация (Ruseva 2015). Шаблоните, които подпомагат анализа на тези 
два елемента носят предимства за стартиращите компании, които от една страна 
трябва да се наложат на съществуващи пазари, адаптирайки се към доминантния 
им бизнес модел, от друга да се отличат достатъчно с добавената си стойност за 
да навлязат в тях чрез диференциация.  

За идентификация на ключовите изисквания към шаблоните за моделиране беше 
проведено анкетно проучване между предприемачи. В резултат бяха 
идентифицирани следните изисквания към шаблоните за моделиране на 
технологична иновация (Ruseva & Ruskov 2011). 

2.3.4 Фактори за успех на технологични иновации 

Върху успехът на иновациите от всеки тип влияят различни фактори. Без 
съмнение главният от тях е разпространението на иновацията, както и подходът 
към внедряването им в съществуващите организации, процеси, продукти и 
услуги. От перспективата на инвеститорите факторите са различни: 

• потенциалната големина на пазара,  
• достъпа до индустрията от гледна точка на информация и компетенции на 

екипа,  
• съществуващ достъп до канали за продажба,  
• а за някои и общественото значение на решението им.  

2.4 Анализ и класификация на бизнес модели 

2.4.1 Доминантен бизнес модел 

Основен резултат от проведеното изследване се състои в идентификацията на 
феномена за доминантен бизнес модел. Това е стандартният за специфичната 
индустрия оперативен модел. В допълнение всяка организация има нужда от 
индивидуален модел за диференциация, още конкурентно предимство. Сумата от 
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изборите на доминантен модел и модел за диференциация представлява бизнес 
модела. Това съждение потвърждава значението на компонента за конкуретно 
предимство, като елемент от всеки индивидуален бизнес модел. 

Тази теория обяснява и феномена, че повечето таксономии не са приложими за 
всички индустрии, а по-скоро са специфични, например за електронен бизнес, 
електронно обучение, мобилни приложения [Shubar and Lechner 2004], ИТ [Rappa 
2004], игри [MacInnes, Moneta et al. 2002] или софтуер (Ruseva & Ruskov 2011).  

2.4.2 Опции за софтуер 

Допълнителен анализ на бизнес моделите в софтуерната индустрия създаде 
основа за формулирането на още една теория, а именно Теорията за опциите на 
софтуера. Тази представлява класификация на възможни бизнес модели за 
стартиращи компании в областта на софтуерната индустрия (виж Фигура 2-1 
Теория за опции за софтуера - класификация на бизнес модели за софтуерната 
индустрия). Класификацията е проведена според степента на индивидуализация 
на софтуерния продукт от една страна, и достъпа до канал за продажби на 
стартиращата компания от друга страна. 

 
Индивидуално решение 
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Класически бизнес модели Масова индивидуализация 

 Неиндивидуално решение  

Фигура 2-1 Теория за опции за софтуера - класификация на бизнес модели за софтуерната индустрия 

По степента си на индивидуализация и произлизащите от нея възможности 
за валидиране на канала за продажби, бизнес моделите за стартиращи 
компании в сферата на софтуера могат да бъдат класифицирани в 4 групи: 

• Класически бизнес модел (например мобилно приложение или текстов 
редактор) – Този модел съответства на ISV модела (виж 2.4.1. Доминантен 
бизнес модел). При този бизнес модел стартиращата компания първо 
следва да разработи приложение, преди да може да го продаде по различни 
канали.  
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• Отворена иновация (например Apple App Store) – Понятието отворена 
иновация (англ. open innovation) представлява процесът на отваряне на 
организационните граници спрямо иновация отвън, т.е. от клиента 
(Chesbrough 2006). В софтуерното инженерство моделът за отворена 
иновация до голяма степен произлиза от Open Source движението, поне що 
се отнася до разработването на продукта и най-вече до идеите за нова 
функционалност, които се създават от външното за компанията общество.  

• Бизнес софтуер (например ИСУ или CRM) – Моделът за бизнес софтуер е 
изключително популярен бизнес модел в софтуерната индустрия. Този 
съдържа всички приложения и приложни инфраструктури за бизнеса. Тези 
могат да бъдат внедрени по цялата верига за добавена стойност на 
компанията. Тъй като всяка организация е строго индивидуална, такива 
приложения често биват развивани в тясна връзка с бизнес клиента, т.е. 
са силно индивидуализирани. Това означава, че в екстремни случаи на този 
бизнес модел каналът за продажби съществува още преди разработката.  

• Масова индивидуализация (например СКУ за създаване на уеб страници) 
– Този бизнес модел в софтуерната разработка представлява хибрид между 
отворен иновация и предварително пакетиран продукт.  

2.4.3 Голямата тройка 

Обзорът на проблемната област доведе до формулирането на още една концепция 
– шаблонът за бизнес моделиране, наречен „Голямата тройка” (Ruseva 2015). 
Анализът на компонентите на бизнес модела води до заключението, че тези 
могат да се синтезират в три ключови компонента (виж Фигура 2-2 Голямата 
тройка се състои от трите основни елемента за всеки бизнес модел (Ruseva 
2015)):  

 Маркетингов продукт 

 Технологично решение 

 Канал за продажби 

 
Фигура 2-2 Голямата тройка се състои от трите основни елемента за всеки бизнес модел (Ruseva 2015) 

Маркетинговият продукт P обикновено е резултатът от първата фаза на 
иновационния процес, в който се разкрива 1 проблем или още 1 възможност за 
предприемаческа дейност. Този може да бъде формулиран например така: „Като 
консултант по поддръжка на клиентите аз имам нужда от бърз и своевременен 
достъп (англ. on demand access) до историята на клиента.” Т.е. маркетинговият 
продукт е „бърз и своевременен достъп до историята на клиента.“ Това е 
причината, която ще продаде продукта или още „работата, за която клиента 

Маркетингов 
продукт

Технологично 
решение

Канал за 
продажби
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наема продукта“ (Johnson u. a. 2008). Маркетинговият продукт следва, че отговаря 
на въпроси като “Какъв е клиентския проблем?”, “Каква е клиентската нужда?”, 
“Какви предимства носи иновацията на клиента?”. Този компонент съдържа 
компоненти като цена, добавена стойност, пазарен сегмент, клиентски 
сегмент. 
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Фигура 2-3 Шаблон за бизнес моделиране Голямата тройка 

Нуждата на клиента не винаги може директно да се преведе в клиентско решение. 
Скоростта на достъпа може да се осигури с различни средства. Това означава, че 
зад всеки маркетингов продукт стоят n различни технологични решения T. 
Задачата на стартиращата компания е да избере решение, което най-добре може 
да изпълни, както и такова, което ще и донесе най-голяма възвръщаемост на 
инвестицията (ROImax). По примера на консултанта по подръжка на клиентите, 
технологичното решение би могло да бъде библиотека от папки с информация за 
клиентите, вътрешна търсачка на данни или CRM система. Технологичното 
решение обикновено отговаря на въпроси като „Какво решение се предлага на 
проблема?”, “Как иновацията улеснява клиента?”, “Какви допълнителни 
предимства носи технологията на клиента?” “Какви партньори добавят стойност 
в процеса на добавяне на стойност?”. Технологичното решение съдържа 
компонентите, които определят маржа, като разходи, ключови дейности и 
компетенции, партньорски мрежи и верига за добавяне на стойност. 
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По дефиниция иновацията е успешно приета на пазара новост (виж 2.2.1. 
Дефиниция на технологична иновация). Т.е. при дефиницията на бизнес модела е 
необходимо да се определят адекватни канали, по които иновацията ще 
достигне потребителите и ще способства нейната приемственост. Тъй като 
целта на всяка тъговска организация е възвръщаемостта на инвестицията, тези са 
наречени канали за продажба. Ако по дефиницята за бизнес модела, първите два 
компонента, маркетингов продукт и технологично решение, обясняват процеса на 
създаване на стойност (англ. value creation), то каналът за продажба S, обяснява 
процеса на запазване на стойност (англ. value capture). Обикновено различните 
пазарни сегменти предопределят канала за продажби. За всяка индустрия и всеки 
клиентски сегмент съществуват доминантни канали за продажби (S1). Тези обаче 
не са изключителни. Т.е. към всеки маркетингов продукт с опреелено 
технологично решение съществуват m брой канала за продажби, като от тях един 
е оптимален (Smax), като доминантният канал не винаги е оптималният (S1≠Smax).  

𝑆 =  𝑃 𝑥 𝑇 

Каналът за продажби обикновено отговаря на въпросите „Какви са каналите, по 
които продуктът достига клиента?”, “Какви са условията за добиване на 
продукта?”, “Какви партньори са въвлечени в процеса на дистрибуция?”, “Кога и 
как се извършват плащанията?” По тази дефиниция той съдържа информация 
за стандартните финансови компоненти за оперативен капитал, 
инвестиционни нужди и.т.н. 

2.5 Обобщение и изводи 

Понятия Използвани дефиниции 

 
Технологична 

иновация 
Успешното усвояване на 
ИС 

 Технология  Информационна система 

 Иновация  
Успешно усвояване на 
изобретение 

 Приемственост  
Главен резултат от 
успешното бизнес 
моделиране 

 
Бизнес 
модел 

 
Средство за устойчиво 
разпространение на 
изобретения 

Изобретение  
Технологична или 
естествена новост 

Технологично предприемачество 
Процесът за създаване и 
разпространение на ИС 

Таблица 2-7 Обобщение на дефинициите, използвани в този труд, и разграничение на понятията 

За някои автори процесите на моделиране на бизнеса и моделирането на 
технологичната иновация са последователни, като разпределението им във 
времето варира. В тази дисертация двете понятия и работните процеси за 
развитието им се разглеждат като взаимосвързани, а не предшестващи се или 
последователни (виж Таблица 2-7 Обобщение на дефинициите, използвани в този 
труд, и разграничение на понятията). В представената концепция Голямата 
тройка бяха изведени взаимовръзките между каналите за продажба, т.е. 
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разпространение, маркетинговия продукт и технологичното решение. Промяната 
им не само води до промяната на останалите елементи на Голямата тройка, но и 
до изменение на бизнес модела. Освен това, представената теория за 
класифициране на бизнес модели в областта на софтуерните технологии 
демонстрира, че различните технологии предоставят различни канали за 
продажба и препоръки за разработка на продукт. Поради това разработката на 
технологично решение в частност и бизнес модела, който да подпомогне 
разпространението им, имат нужда от интегриран подход за моделиране, т.е. 
цялостен, включващ всички процеси и задачи в моделирането на иновацията от 
генерирането на идея за иновация до нейното успешно валидиране на пазара. С 
такава мотивация беше разработен ИМТИ – да предлага цялостен подход към 
иновационния процес, като съчетава бизнес моделирането и разработката на 
иновация в една структурирана рамка. 

3 Интегриран подход за моделиране на технологични 
иновации 

Целта на тази глава е да представи развития в рамките на научно-
изследователския труд интегриран подход за моделиране на технологични 
иновации (ИМТИ). Задачите за изпълнението и са да се представят елементите 
на ИМТИ с техните характеристики и взаимовръзки с останалите елементи от 
подхода, да се разграничат и обобщят резултатите от всеки етап в подхода и да се 
аргументира логично неговия синтез. В заключение да се представи сравнение на 
ИМТИ със съществуващите подходи за моделиране и да се анализират неговите 
предимства и възможности за приложение. 

3.1 Представяне на ИМТИ 

ИМТИ се състои от три фази с по два основни проектни етапа, като завършва с 
итерация на подхода или с успешна иновация. Всяка една от фазите завършва с 
валидирането на един от елементите на Голямата тройка: 

 Фаза 1: Генериране и избор на идея – Резултатът от първа фаза е 
формулиран маркетингов продукт Р. 

 Фаза 2: Валидиране и моделиране на идея – Резултатът от втора фаза е 
формулиран канал за продажби S. 

 Фаза 3: Проектиране, валидация и тест на идея – Резултатът от трета фаза 
е формулирано технологично решение T. 

ИМТИ е цялостна рамка за развитие на иновация. ИМТИ подчертава 
взаимовръзката между иновационния процес и процеса на бизнес моделиране. 
Главната цел при концепцията на подхода беше съчетанието на предимствата от 
шаблоните за бизнес моделиране с един по-оперативен, нормативен подход 
към моделирането на иновацията. ИМТИ е обозначен като интегриран, защото 
подхожда към моделирането на иновацията от цялостна перспектива, а не 
като към алтернативни, независими, паралелни, методологии на разработка на 
технология или за бизнес моделиране. Цялостният подход на ИМТИ подрежда 
процесите за идентификация на клиенти, формулиране на маркетингов продукт, 
идентификация на канал за продажби и разработката на технологично решение в 
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една рамка, като по този начин спестява ресурси и намалява сложността на 
изчисление на необходимите инвестиции, риска и ресурсите.  

 
Фигура 3-1 Интегриран подход за моделиране на технологична иновация (ИМТИ)  
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3.1.1 Първа фаза: Генериране и избор на идея 

Целта на първа фаза е да се идентифицира клиентска нужда или проблем, които 
могат да бъдат развити в идея за продукт. В резултат първа фаза завършва с 
дефиницията на маркетингов продукт (виж Фигура 3-1 Интегриран подход за 
моделиране на технологична иновация (ИМТИ) и Фигура 2-2 Голямата тройка се 
състои от трите основни елемента за всеки бизнес модел (Ruseva 2015). 

3.1.1.1 Първи етап: Генериране на идея 

Първият етап на първа фаза е посветен на генерирането на множество идеи за 
иновация. За тази цел могат да се следват различни структурирани процеси за 
откриване на клиенти (виж 2.3 Моделиране на иновации) или неструктурирани 
креативни процеси, например брейнсторминг (англ. brainstorming). В този етап 
обикновено се идентифицират голям обем от клиентски проблеми или нужди, 
все още незадоволени от пазара или неосъзнати но вероятни по повод на 
актуалните пазарни развития (n идеи).  

3.1.1.2 Втори етап: Избор на идея 

Целта на втория етап е да се избере 1 идея за технологична иновация (1 
маркетингов продукт). За тази цел подробно се разглеждат различни 
потребителски и клиентски нужди. За тази цел могат да бъдат използвани 
различни приоритети и техники за приоризиране на идеите, например 
стратегически приоритети, балансирана карта, АВС-анализ и.др., както и 
критериите за успех на иновация в специфичната област на предприемачество, 
например шанс за успех или усилие за разработка. 

3.1.2 Втора фаза: Валидиране и моделиране на бизнес идея 

Във втора фаза на ИМТИ избраната идея подлежи на валидация, като при това 
се акцентира валидирането на канала за продажби. Докато в първа фаза на ИМТИ 
се оценява потенциалът на маркетинговия продукт, то във втора фаза на ИМТИ се 
оценяват възможностите за разпространението на иновацията. 

3.1.2.1 Първи етап: Валидиране на идея и идентификация на специфични 
критерии за успех в индустрията 

В първи етап на втора фаза на ИМТИ идеята следва да се валидира чрез пазарен 
анализ и проучване на потенциала и за приемственост между всички 
заинтересовани страни, например клиенти, потребители, администартори и.т.н. 
Целта на това проучване е да се идентифицират специфичните за всяка една от 
тях, критерии за успех на иновацията (п приоритети). 

3.1.2.2 Втори етап: Моделиране на идея 

Целта на този етап е да се изследват различни варианти за бизнес модели и да се 
класифицират тези по потенциал за ROI. Този етап завършва с избора на бизнес 
модел за реализация (1 бизнес модел). 

3.1.3 Трета фаза: Проектиране на технологично решение и тест 

Трета фаза на ИМТИ е фазата на реализация и тест на ИС. Тъй като ИМТИ е развит 
за стартиращи софтуерни компании, ИС представлява продуктът или услугата за 
добавяне на стойност, като съчетава трите елементи на Голямата тройка:  

fИМТИ(идея)= ИС (P x T x S) = Иновация 



 
21 

3.1.3.1 Първи етап: Проектиране на технологично решение 

Първи етап на трета и последна фаза на ИМТИ е посветен на избора на 
методология, архитектура, планиране и разработка на ИС. Първи етап на 
трета фаза и втори етап на втора фаза на ИМТИ следва да се провеждат в 
постоянна итерация една с друга, а не последователно с другите фази, за да се 
постигне равенство между минималните ресурси за разработка и максималната 
стойност от иновацията. 

3.1.3.2 Втори етап: Валидация и тест 

В последния си етап ИМТИ фокусира ресурсите на предприемача върху 
валидацията на технологичното решение, маркетинговия продукт и канала 
за продажби. За да се постигне тази е необходим практичен тест на 
приложението на ИС  в реални условия. В резултат от този тест иновацията бива 
валидирана, т.е. приета, или процесът може да бъде повторен отначало. 

3.2 Сравнителен анализ на ИМТИ с други разпростарнени подходи 
и изводи 

При сравнение на ИМТИ с други подходи за развитие на иновация по 
изискванията към шаблоните за моделиране се разкриват предимствата му. 
ИМТИ е динамичен за разлика от широко разпространения шаблон на 
Остервалдер, който статично представя моментно състояние от развитието на 
иновацията, но не и пътя към развитието и. ИМТИ завършва с валидация на 
основните елементи на бизнес модела. ИМТИ е развит специално за технологични 
иновации, и в частност за стартиращи компании със софтуерна технология. По 
тази причина значителна заст от изследването беше посветено на правилния 
подход към разработката, а именно времето и интензитета на разработка. ИМТИ 
показва, че преди да се започне с разработката на технологичното решение, 
моделирането на иновацията подлежи на редица изследвания и валидиране на 
идеята за маркетингов продукт, както и тази на канала за продажби. Това 
намалява риска от провал на обемни разработки на пазара. 

 

 

4 Приложение на ИМТИ 

Четвърта глава има за цел да демонстрира приложението на ИМТИ за 
моделирането на реален иновационен проект. Конкретните задачи за 
постигането на тази цел са изборът на индустрия, предварителен пазарен анлиз 
за идентификация на клиентски нужди, приложението на техника за генериране 
на идеи, избор на идея по фактори за успех в първа фаза на ИМТИ, чийто резултат 
да бъде дефиницията на маркетингов продукт. Във втора фаза на ИМТИ 
конкретните задачи са да валидира идеята чрез анкетно проучване, както и да 
приложи шаблон за моделирането. Да се създадат повече от един модела, от 
които да се избере един по критерии за успех в индустрията. В резултат на втора 
фаза, да се дефинира канал за продажби. В трета фаза на ИМТИ задачите за 
изпълнение са да се проектира технологично решение, съответстващо на 
маркетинговия продукт и избрания канал за продажби. Да се опишат отделните 
стъпки в разработката на ИС, както и да се валидира тази чрез експеримент в 
реален контекст. 
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4.1 План за приложение на ИМТИ 

Фаза на ИМТИ 
/ Етапи 

Генериране Избор Валидиране Моделиране Реализиране Тест 

Генериране и 
избор на идея 

Брейнсторминг АВС-
анализ 

    

Пазарен анализ  

Валидиране и 
моделиране 
на идея 

  Анкетно 
проучване на 
клиенти 

Анкетно 
проучване на 
потребители 

Шаблон на 
Остервалдер 

Голямата 
тройка 

  

Реализиране 
и тест на идея 

    Патентен 
анализ  

Експеримент 

Таблица 4-1 План за експериментално приложение на ИМТИ 

4.2 Генериране и избор на идея 

 
Фигура 4-1 Резултат от първа фаза на приложение на ИМТИ: Р = независимо участие в групови спортни тренировки 

Резултатът от първа фаза от приложението на ИМТИ е маркетинговият продукт 
„възможност за независимо (времево и/или пространствено) участие в групови 
тренировки“. 

 
Фигура 4-2 Първа фаза на ИМТИ - Генериране и избор на идея 

4.3 Валидиране и моделиране на идея 

Етапите във втора фаза са илюстрирани във Фигура 4-3 Втора фаза на ИМТИ - 
Валидиране и моделиране на идея.  

Идеи за иновация

Клиентска нужда:

нужда от независимост

Избор на 
обект за 

иновация: 
фитнес

Маркетингов продукт: 
независимо участие в групови 

спортни тренировки

Избор на индустрия

Пазарен анализ на 
фитнес 
индустрията

Идентификация на клиентски нужди

Брейнсторминг
Избор на идея

АВС-анализ
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Фигура 4-3 Втора фаза на ИМТИ - Валидиране и моделиране на идея 

Идеята за маркетингов продукт е валидирана чрез: 

 провеждане на полуструктурирани интервюта между 22 управителя на 
фитнес клубове на тема „Нуждите на бизнеса във фитнес индустрията“, 

 провеждане на анкетно проучване между 112 интернет потребителя на 
тема „Интерес към видеопредаване на групови тренировки по Интернет“ и 

 провеждане на анкетно проучване между 522 фитнес абоната „Потенциал 
за приемственост на ИС за видеопредаване на групови тренировки“ 

За моделиране на идеята и осъществяване на сравнителен анализ са използвани  

 шаблон по Остервалдер 
 шаблон Голямата тройка 

4.3.1 Резултати от полуструктурирани интервюта „Критерии за успех на 
технологична иновация в сферата на спорта“ 

За валидиране на нуждите на бизнеса е избран методът на 
полуструктурираните интервюта. Обектът на изследване са нуждите на 
бизнеса. Целта на изследването е идентификацията на критични фактори за 
усвояването на иновацията. Изследвани са мненията на 22 управителя на фитнес 
клубове. Критериите за приемственост на иновацията се оказаха ключовите 
елементи на разходите на фитнес клубовете, както и създаването на 
допълнителен канал за продажби (виж Таблица 4-2 Критерии за успех на 
иновацията (Бизнес)). 

Критерии за успех на иновацията (Бизнес) 

Намаляване на разходите по наем за помещението 

Намаляване на разходите за набор на нови клиенти 

Създаване на допълнителен канал за продажби 

Таблица 4-2 Критерии за успех на иновацията (Бизнес) 

Изводът от изследването на нуждите на бизнеса във фитнес индустрията е, че 
управителите на фитнес клубовете биха платили за услуги, които намаляват 
разходите им за набиране на нови клиенти или за наем на помещението, или 
предоставят допълнителен канал за продажби. Възможни области за развитие на 

Валидиране на нуждите на бизнеса

Структурирани интервюта с 
60 управителя на фитнес 
клубове

• Тенденции: индивидуализация, 
автоматизация, функционални 
тренировки

• Основни разходи: наем за помещения, 
разходи за набор на нови клиенти

Валидиране на потребителски нужди

Анкетно проучване на 112 
интернет потребителя 
"Интерес към видеопредаване 
на тренировки по Интернет"

Анкетно проучване на 522 
фитнес абоната "Потенциал за 
приемственост на ИС за 
видеопредаване на групови 
тренировки"

Моделиране на бизнеса

Шаблон по Остервалдер

Голямата тройка
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такива услуги с потенциал за голям пазарен обем са актуалните пазарни 
тенденции индивидуализация, автоматизация и функционални тренировки. 

4.3.2 Резултати от анкетно проучване „Интерес към видеопредаване на 
тренировки “ 

За валидиране на потребителските нужди е използван методът на анкетното 
проучване. Обектът на изследване е интерсът към видеопредаването на 
тренировки. Целта на изследването е идентификацията на критерии за успех на 
иновацията.  

Критерии за успех на иновация (Потребители) 

Ефективност 

Забавление 

Леснота на употреба 

Бърза разработка на прототип 

Таблица 4-3 Критерии за успех на иновацията (Интернет потребители) 

Резултатите от анкетата сочат, че 56% от респондентите се интересуват от 
възможността за независимо участие в груповите тренировки. Конкретните 
критериите за успех на плануваната иновация, идентифицирани чрез 
проучването са (Ruseva & Ruskov 2015a):  

 Ефективност – постигане на резултати при икономично използване на 
ресурсите време, място и усилие 

 Забавление - Разнообразие на видове спортове и интересен интерфейс 
 Леснота на употреба – Услугата да не изисква особени умения за ползване 

За целите на изследването към тези беше добавено изсикването за бърза 
разработка на прототип. 

Анкетното проучване идентифицира следните причини за нередовно посещение 
на тренировки и съответствието им с потребителски нужди (виж Таблица 4-4 
Потребителски проблеми и нужди във фитнес индустрията): 

Потребителски проблем Потребителска нужда 

Нередовен дневен режим Необходимост от времева независимост 

Липса на време Необходимост от пространствена независимост 

Комплекс за малоценност Нужда от идентификация с треньора 

Неувереност в хореоргафията Нужда от индивидуално ръководство 

Скука Нужда от разнообразие 

Липса на ефективност Нужда от професионална консултация 

Самоорганизация Нужда от уречен час 

Таблица 4-4 Потребителски проблеми и нужди във фитнес индустрията 
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Тези фактори са възможни клиентски нужди за генериране на маркетингов 
продукт (виж Таблица 4-4 Потребителски проблеми и нужди във фитнес 
индустрията).  

4.3.3 Резултати от анкетно проучване „Потенциал за приемственост на ИС за 
видеопредаване на групови тенировки“ 

За валидиране на хипотезите е използван методът на анкетното проучване. 
Обектът на изследване е потенциалът за приемственост на idea0 и на 
внедряването на технологични иновации във фитнес индустрията като цяло. 
Целта на изследването е идентификацията на критерии за успех на иновацията 
в сегмента на фитнес абонатите. В период от 2 месеца бяха събрани мненията на 
522 потребителя с месечен абонамент във фитнес студио в общо 22 фитнес 
студия. Общата клиентска база в тези начислява около 20.000 клиента. Това 
означава, че е достигнат процент на участие от 2,5% от общия брой абонати. 
Анкетата се характеризира с високия дял постигнато участие. 

Резултатите сочат за положителното влияние на груповите тренировки върху 
цялостната удовлетвореност на абонатите (Х1). Освен това се открива 
тенденция, че клиенти, които по-често участват в групови тренировки, са по-
доволни и по-лоялни. Изследването сочи, че повече от една четвърт от 
заинтересованите респонденти (27.1% от всички респонденти) не участват в 
тренировките по различни причини (виж Fehler! Verweisquelle konnte nicht 
gefunden werden.). Aнализът на медианите на двете групи показва, че влиянието 
на фактора “степен на независимост” е по-силно, за тези, които не участват в 
тренировките, т.е. че абонатите неучастващи в групови тренировки особено 
силно имат нужда от независимост. Това може да е една от причините, поради 
които те не участват в груповите тренировки, дори и да се интересуват от тях. 
Анализът разкрива значителна положителна корелация между домашните 
тренировки и интереса към независими групови тренировки (R = 0,219). 
26.4% от респондентите изразяват интерес към предаването на тренировките по 
интернет, 9.5% показват тенденция да за това, а 16.9% са убедени, че биха 
използвали услугата.  

4.3.4 Моделиране на идея с шаблон на Остервалдер и шаблон Голямата 
тройка 

 Първи вариант: 

Бизнес софтуер 

Втори вариант а): 

Отворена иновация 

Втори вариант б): 

Реклама 

Ефективност В А А 

Разнообразие на видове 
спортове 

В А А 

Лесен за ползване С В А 

Бърза разработка на прототип С В А 

Таблица 4-5 Оценка и прием на бизнес модел за реализация (АВС-Модел) 

За моделирането на бизнеса в експерименталното приложение на ИМТИ са 
използвани шаблоните на Остервалдер и Голямата тройка. Целта на 
приложението им е да се създадат предпоставки за избор на технологично 
решение на вече избрания маркетингов продукт. В резултат от този етап са 
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създадени два различни бизнес модела за маркетинговия продукт от първа фаза 
на приложението на ИМТИ. В резултат от моделирането е избран първият 
вариант за бизнес модел. Този представлява интегрирана система за 
видеопредаване. Услугата се заплаща от фитнес клубовете и е безплатна за 
клиентите с месечни абонаментни такси. Стойностното предложение за фитнес 
клубовете представлява допълнителен аргумент за проджба на абонаментни 
такси. Стойностното предложение за потребителите се състои в гъвкавост и 
независимост в случай на отсъствие.  

4.4 Реализиране на ИС и тест 

4.4.1 Проектирине и aрхитектура на ИС 

Технологичното решение на бизнес модела за интернет фитнес студио 
представлява платформа за създаването, дистрибуцията и администрацията 
на видео секвенции (виж Фигура 4-4 Функционална схема на прототипа за 
интернет фитнес студио). 

Изискванията към интернет фитнес клуба предпоставят развитието на 
разпределена приложна система в интернет, която използва дедициран 
сървър, т.н. уеб сървър за приложения, и няколко консолидирани услуги в 
облака, в частност EC2 инстанция за обработка на видео секвенциите, S3  база 
данни и Cloudfront инстанция за видеопредаването (виж  Fehler! Verweisquelle 
konnte nicht gefunden werden.).  

Платформата за приложението е реализирана чрез ПКУ. В този режим на достъп е 
използван Amazon S3. Amazon S3 (Amazon Simple Storage Service) предоставя 
сигурна, скалируема и устойчива база данни, която може да се обслужва през уеб-
интерфейс. 

 

 
Фигура 4-4 Функционална схема на прототипа за интернет фитнес студио 
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Фигура 4-5 Разработка на архитектура за прототип на интернет финтес студио 

4.4.2 Тестване на ИС 

Целта на експеримента е да се валидира потенциалът за приемственост на ИС, 
т.е. иновацията. За тази цел са измерени и анализиране следните ключови 
индикатори (англ. key performance indicator KPI) (виж Fehler! Verweisquelle 
konnte nicht gefunden werden.). Тази интеграция се реализира чрез iframe 
интерфейс. Във всеки iframe беше внедрен Google Analytics код за измерване на 
приемствеността на технологичното решение. 

4.4.3 Резултати от експериментален тест на ИС 

По време на експеримента броят на тренировките варираше между 7 и 40 
тренировки на месец, като средно начисляваше 20 тренировки на седмица. Не 
всички тренировки бяха предавани на живо, като една тренировка траеше средно 
по 45 минути. Резултатите, измерени с Google Analytics (виж Fehler! 
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.) обективно свидетелсват за 
потенциала за приемственост на системата, като въпреки краткото времтраене и 
степента на завършеност на ИС, са достигнати 5% от фитнес абонатите. По 
време на експеримента са измерени 1901 посещения (англ. sessions) и 1381 
посетители (англ. unique users). Всеки потребител е посетил средно 3,41 
страници на посещение, като средното посещение е продължило 2 минути и 
41 секунди. При това 70,38% са били нови посетители, а 20,62% повтарящи 
се. Максималният брой посетители за седмица достигна 344 посещения, а 
минималният брой 47. 24% от посетителите поне един път са въвели 
потребителско име и парола за достъп до видеопотоците. Това са общо 331 
абоната. Тези са използвали системата два пъти на всеки три седмици, т.е. 0,77 
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пъти седмично на потребител. По този начин са излъчени общо 3086 
тренировки. 14% от потребителите, т.е. 46 абоната, са използвали услугат 
повече от два пъти. 

4.5 Резултати от приложението на ИМТИ и изводи 

Изискване Изразяване 

Валидност ИМТИ позволи използването на редица утвърдени инструменти от стратегическото управление и 
креативни техники 

Достъпност Графичната репрезентация на ИМТИ подпомага ориентирането по време на процеса и леснотата на 
употреба 

Активност Благодарение на приложението на ИМТИ следващите стъпки бяха изяснени предварително във 
всеки един момент от иновационния процес  

Динамичност Благодарение на итеративния си и адаптивен подход ИС и бизнес моделът бяха развити в тясна 
връзка един с друг 

Ефективност ИМТИ беше приложим във всички фази до провеждането на експеримента на ИС 

Таблица 4-6 Изпълнение на изискванията към шаблони за моделиране и конкретния им израз в експерименталното 

приложение на ИМТИ 

Предложените три фази са оценени като подходящи и естествени. ИМТИ 
изпълнява изискванията към подходите за моделиране на иновация (виж 
Таблица 4-6 Изпълнение на изискванията към шаблони за моделиране и 
конкретния им израз в експерименталното приложение на ИМТИ). Тези щадят 
ресурсите и изпълняват изискванията към подхода. 

Основният модел подлежи на допълнително детайлизиране с цел да изпълни и 
изискването за итеративност и достъпност. Препоръчва се добавката на 
примерни въпроси за всеки етап и фаза от иновацинния процес. 
Интегрираният подход пресъздава естествената връзка между тези процеси, като 
подчертава зависимостта на трите елемента на моделирането на технологична 
иновация, Голямата тройка. За валидация на подхода се препоръчва след 
нанасяне на предложените оптимизации той да бъде валидиран чрез 
полуструктуrирани интервюта с предприемачи. 

5 Заключение 

Целта на пета глава е да обобщи дисертационния труд. За изпълнението на тази 
цел, главата има за задача да обърне внимание на основните етапи от научно-
изследователската работа в проблемната дейност, да избрoи ключовите 
резултати, да класифицира и представи приносите на научноизследователската 
работа, публикациите и апробациите на развития подход и резултатите в научни 
журнали и конференции. 

5.1 Приноси на дисертационния труд 

Основните приноси на дисертационния труд са описани в Таблица 5-1 Основни 
приноси на дисертационния труд. Тази представя и съответните публикации, в 
които те са публикувани. Приносите могат да бъдат класифицирани най-общо в 
три групи – научно-приложни (Приноси №1 и №2), научни (Приноси №3, №4, №5) 
и приложни (принос №6, №7 и №8) приноси.  
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Таблица 5-1 Основни приноси на дисертационния труд 

№ Тип принос В резултат на 
изпълнение 
на 

Принос Публикации 

1 Научно-
приложен 
принос 

Задача 1.1 Проучване, изследване и анализ на 
текущото състояние на научна 
дейност по света и у нас в областта 
на моделирането на технологични 
иновации и стартиращи компании 

Ruseva, R., Ruskov, P.: Investigation of Start-up 
Мodeling Frameworks, ICEIRD 2011 - 4th 
International Conference for Entrepreneurship, 
Innovation and Regional Development, 5-7 May 
2011, Ohrid, Macedonia, pp. 44-52 (2011) 

2 Научно-
приложен 
принос 

Задача 1.2 

Задача 1.3 

Оценка и класификация на 
разпространени индустриални 
практики за моделиране на 
технологични иновации и 
критерии за успешното им 
приложение 

Ruseva, R., Ruskov, P.: Collaboration for 
Innovation: A product management 
perspective, IJETAE - International Journal of 
Emerging Technology and Advanced 
Engineering, 5(2), ISSN 2250-2459, pp. 88-93 
(2015) 

3 Научен 
принос 

Задача 2.1 Класификация на инструментите 
за моделиране на стартиращи 
компании и създаване на 
технологична иновация в областта 
на софтуера и анализ на 
изискванията към тях 

Ruseva, R., Ruskov, P.: Investigation of Start-up 
Мodeling Frameworks, ICEIRD 2011 - 4th 
International Conference for Entrepreneurship, 
Innovation and Regional Development, 5-7 May 
2011, Ohrid, Macedonia, pp. 44-52 (2011) 

4 Научен 
принос 

Задача 2.2 Анализ на елементите на бизнес 
модела и проектиране на шаблон 
за бизнес моделиране 

Ruseva, R.: Patterns for Startup Business 
Models. VikingPloP 2015. Ribaritsa, Bulgaria, 
Proceedings of the 20th European Conference 
on Pattern Languages or Programs (2015), ISBN 
978-952-15-2944-3, приета за публикуване 

5 Научен 
принос 

Задача 2.3 Създаване на абстрактен подход за 
моделиране на технологични 
иновации от стартиращи компании 
и апробацията му в областта на 
софтуера посредством качествено 
изследване  

Ruseva, R.: A Holistic Approach Towards 
Managing the Design Process of Crowd Sourced 
Products”, UNITE 2nd Doctoral Symposium on 
Future Internet, 11-12 October 2012, София, 
България, ISBN 978-619-160-040-3, pp. 14-18 
(2012) 

Ruseva, R., Ruskov, P.: The Reverse Business-
Modeling Framework - a New Approach 
Towards Action-Oriented Entrepreneurship, 
ECIE 2015 - 10th European Conference on 
Innovation and Entrepreneurship, International 
Journal of Innovation and Entrepreneurship, 
ISSN 2192-5372, Genoa, Italy (2015) – приета 
за публикуване 

6 Приложен 
принос 

Задача 3.1 Валидиране на предложения 
подход  чрез експерименталното 
му приложение за развитие на 
конкретна иновация в 
технологичното предприемачество 

Ruseva, R., Ruskov, P.: The Place of the Business 
Model as a Part of the Innovation Process. 
International Conference on Management, 
Enterprise and Benchmarking, ISBN 978-615-
5018-32-9 (2015) Budapest, Hungary, приета 
за публикуване.  

7 Приложен 
принос 

Задача 1.1 Изследване и класифициране на 
съвременните технологии и 
инструменти за разработка на ИС в 
областта на технологичното 
предприемачество 

Планирана  

8 Приложен 
принос 

Задача 3.2 

Задача 3.3 

Проектиране, реализация и тест на 
информационна система за 
приложение на иновацията в 
реална среда, анализ на 
резултатите и обсъждане на 
възможности за подобряване на 
подхода и неговото приложение 

Ruseva, R., Ruskov, P.: An Аpplication of a 
Customer-Centric Innovation Approach in the 
Health Industry. Proceedings of the 2015 
International ICE Conference on Engineering, 
Technology and Innovation (ICE). 21st 
ICE/IEEE International Technology 
Management Conference. ISSN 0018-9391, 
Belfast, Ireland, приета за публикуване 
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5.2 Публикации и апробации 

В рамките на дисертацията са проведени редица научни изследвания, между 
които задълбочен пазарен анализ на системите за видеопредаване, патентно 
проучване на системите за видеопредаване, четири анкетни проучвания, 
качествено изследване с полуструктурирани интервюта и два експеримента. 
Всички количествени резултати са анализирани със статистически анализи. 
Резултатите са анализирани, публикувани и обсъдени на водещи научни 
конференции в областта на иновациите и технологичното предприемачество, 
както и приети за публикации в актуални международни научни журнали по 
света и у нас. 

5.2.1 Публикации по темата на дисертацията 

Следните публикации по темата на дисертацията отразяват работата в 
проблемната област: 

1. Ruseva, R., Ruskov, P.: Investigation of Start-up Мodeling Frameworks, ICEIRD 2011 - 4th 
International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development, 5-7 May 
2011, Ohrid, Macedonia, pp. 44-52 (2011) 

2. Ruseva, R.: A Holistic Approach Towards Managing the Design Process of Crowd Sourced 
Products”, UNITE 2nd Doctoral Symposium on Future Internet, 11-12 October 2012, София, 
България, ISBN 978-619-160-040-3, pp. 14-18 (2012) 

3. Ruseva, R., Ruskov, P.: Collaboration for Innovation: A product management perspective, IJETAE - 
International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering, 5(2), ISSN 2250-2459, 
pp. 88-93 (2015) 

4. Ruseva, R., Ruskov, P.: The Reverse Business-Modeling Framework - a New Approach Towards 
Action-Oriented Entrepreneurship, ECIE 2015 - 10th European Conference on Innovation and 
Entrepreneurship, International Journal of Innovation and Entrepreneurship, ISSN 2192-5372, 
Genoa, Italy (2015) – приета за публикуване 

5. Ruseva, R., Ruskov, P.: An Аpplication of a Customer-Centric Innovation Approach in the Health 
Industry. Proceedings of the 2015 International ICE Conference on Engineering, Technology and 
Innovation (ICE). 21st ICE/IEEE International Technology Management Conference. ISSN 0018-
9391, Belfast, Ireland, приета за публикуване 

6. Ruseva, R., Ruskov, P.: The Place of the Business Model as a Part of the Innovation Process. 
International Conference on Management, Enterprise and Benchmarking, ISBN 978-615-5018-
32-9 (2015) Budapest, Hungary, приета за публикуване. 

7. Ruseva, R.: Patterns for Startup Business Models. VikingPloP 2015. Ribaritsa, Bulgaria, 
Proceedings of the 20th European Conference on Pattern Languages or Programs (2015), ISBN 
978-952-15-2944-3, приета за публикуване 

5.2.2 Апробация и учебно-методическа и педагогическа работа 

Идеите, научните методи, абстракният ИМТИ и резултатите от научно-
изследователската работа са апробирани чрез активно участие в следните 
международни конфереции, както и чрез премирането на ИС в рамките на 
международни конкурси по иновация и предприемачество. 

По време на работата са изнесени 225 часа лекции, упражнения, изпити 
магистърска програма „Технологично предприемачество и иновации в ИТ” на 
тема „Финансов мениджмънт и фондове за рисков капитал”. В рамките на 
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магистърската програма са проведени редица консултации на проекти и 
студентски компании, както и рецензии на три дипломни работи. 

5.3 Обобщение 

Настоящата дисертация представлява подробен и пълен научен анализ на 
текущото състояние в областта на моделирането на технологични иновации у нас 
и в света. В тази са проучени и изследвани актуални източници и съвременни 
методи и инструменти в областта на моделирането на стартиращи компании и 
технологични иновации. В резултат на литературния обзор е подчертана 
характеристиката на понятието иновация, като успешно приета от пазара 
новост, а бизнес модела като средство за осигуряване на тази приемственост. 
От това следва, че каналът за продажби е основен елемент в моделирането на 
иновацията. Този съществено влияе на опциите за моделиране и методологията 
за разработване на ИС. Общо са идентифицирани три основни елемента на 
бизнес модела – маркетингов продукт, технологично решение и канал за 
продажби, като тези са валидирани чрез анализ на мнението на предприемачи, 
литературни сведения и популярни индустриални практики. На тяхна основа е 
създаден, съобразен с нуждите на стартиращите компании, шаблон за 
моделиране на технологична иновация. Този е приложен за моделирането на 
два варианта на модел заа един и същ маркетингов продукт. Дисертацията 
изследва взаимовръзката между разработката на ИС и моделирането на 
иновацията, като втори решителен фактор за успеха на иновацията. Анализирано 
е мястото на бизнес модела в иновационния процес и са извлечени препоръки за 
провеждането му за стартиращи компании в областта на технологичното 
предприемачество. Анализът на елементите на бизнес модела допринесе за 
създаването на класификация на бизнес модели за стартиращи софтуерни 
компании според наличието на канали за проджба и степен на 
индивидуализация на технологичното решение. Тази рамка служи като 
стратегически ориентир за финансовите нужди на стартиращата компания и като 
оперативен инструмент за идентификация на конкретните следващи стъпки в 
процеса на развитие на бизнеса.  

Друг съществен принос на научно-изследователската работа е създаването на 
интегриран подход за технологични иновации (ИМТИ). Той е описан като 
абстрактен модел за процес за развитие на технологична иновация и като такъв 
взема под внимание характеристиките на иновацията за приемственост и на 
стартиращите компании за оскъдни ресурси. ИМТИ предлага бизнес моделът да 
бъде разглеждан като интегрална част от иновационния процес, а не като 
паралело явление или дейност, независима от технологичното решение. ИМТИ 
реализира находките за опции за моделиране на софтуерна иновация, 
предлагайки итеративно и паралелно развитие на технологичното решение и 
бизнес модела. При това мястото на разработката на софтуерен продукт се 
определя като последен етап от процеса за създаване на стойност. Проведените 
експерименти и анализа на научната литература свидетелстват за валидността на 
това определение. Причината за тях е високата скорост на развитие на ИТ, която в 
областта на софтуера възпрепятства създаването на конкурентно предимство 
чрез технологично решение. По тази причина разработката трябва да бъде 
сведена до минимум и да се случи след валидиране на бизнес модела.  

Всички резултати и подходи са публикувани в общо 7 статии в реномирани 
меджународни конференции и научни журнали, като някои от тях с особена 
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стойност. Едно от свидетелствата за качеството на настоящата дисертация е 
активната апробация на идеите чрез дискусии на реномирани международни 
конференции е областта на иновацията по света и у нас. 
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9 Приложения 

I. Речник на използваните съкращения 

Съкращения на латиница Значение 

AWS Amazon Web Services  

B2B Business-to-Business 

B2C Business-to-Consumer 

CEO Chief Executive Officer  

CMS Content Management System 

CRM Customer Relationship Management 

DSL Digital Subscriber Line 

ERP Enterprise Resource Planning 

ЕU European Union 

IaaS Infrastructure as a Service 

IBM SPSS Registered trademark 

KPI Key performance indicator 

LAMP Linux, Apche, MySQL, PHP 

MVC Model-View-Controller 

OEM Original Equipment Manufacturers 

PaaS Platform as a Service 

PoE Power over Ethernet 

ROI Return on Investment   

S3 Simple Storage Solution 

SaaS Software as a Service 

SCM Supply Chain Management  

SI System Integrators  

SME Small and Medium-Sized Enterprises 

URL Unified Resource Locator 

VAR Value Added Reseller  

VPN Virtual Private Network  
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WLAN Wireless Local Area Network 

WSE Wowza Streaming Engine  

Съкращения на кирилица Значение 

ВЧМ Виртуални частни мрежи  

ИКУ Инфраструктура като услуга  

ИМТИ Интегриран Подход за Моделиране на Технологична 
Иновация 

ИС Информационна система 

ИСУ информационните системи за управление  

ИТ Информационни Технологии 

МИК Модел-Изглед-Контролер  

МСП малките и средни предприятия  

ПКУ Платформа като услуга  

ППИ приложно-програмен интерфейс  

САЩ Съединени Амеркиански Щати 

СКУ софтуер като услуга  

 

II. Речник на използваните термини 

Понятие Обяснение 

Аутсорсингът  Възлагането на разработката нсофтуер на 
трети лица, особено в чужбина 

Бездна  Риск приемствеността на иновацията да бъде 
прекъсната преди навлизането и в масова 
употреба 

Бекенд  Част от ИС, която реализира функционалността 

Бизнес казус  Възможност за реализиране на печалба 

Бизнес модел Средство за устойчиво разпространение на 
изобретения 

Брейнсторминг  Креативна техника за генериране на идеи 

Валидност Степента на приложимост на наблюдавания в 
изследването ефект в реални обстоятелства 

Верига за добавена стойност  Всички процеси за добавяне на стойност 
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Видеозаписи  Предварително записане видеопотоци 

Видеопотока  Актуално заснеманото видеосъдържание 

Видеопредаване  Излъчване на видеосъдържание на живо по 
интернет 

Вирален канал за разпространение  например коментари и препоръки от близки на 
потребителя лица 

Виртуален сървър  зареждането и изпълнението на множество 
приложения, също и операционни системи, на 
една машина, емулирайки индивидуална 
виртуална среда 

Виртуални частни мрежи  разширяването на частна мрежа в 
обществената мрежа 

Вторично изследване Синтез на първични изследвания 

Възвръщаемост на инвестициите  Характеристиката приходите да надвишават 
съвкупността от всички разходи по 
производство и доставка 

Годишен оборот виж Предприятие 

Групови тренировки Тренировки, провеждащи се в групи, като 
например аеробика, йога и.т.н. 

Директна дистрибуция  Обикновено продажба чрез партньорски мрежи 
или набор от индивидуални консултанти 

Дружества за рисково инвестиране “Дружества за рисково инвестиране” са 
акционерните дружества, създадени за 
инвестиране на рисков капитал в МСП.”Рисково 
инвестиране” е инвестиране в МСП при 
създаването им и в началната фаза на тяхното 
развитие. 

Еволюционна иновация още Инкрементална иновация. Мярки за 
подобрение на качеството, намаляване на 
разходите и други, надграждащи актуалните 
процеси и продукти подобрения. 

Експериментален метод  Научен метод за валидиране на хипотези 

Екстремно програмиране  Гъвкав метод за програмиране 

Електорнен бизнес  Електронни транзакции за целите на бизнеса 

Електронно обучение  Електронни транзакции за целите на 
образованието 

Заинтересовани страни  всички пряко и косвено засегнати страни 

Изобретение Технологична или естествена новост 

Икономии в мащаба  Възможността за намаляване на разходите по 
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произвоството с увеличаването на обема на 
производство 

Иновация Успешно усвояване на изобретение 

Интернет телефония  провеждане на телефонии разговори по 
Интернет 

Електронни търгове  Провеждане на тръгове чрез ИС в интернет 

Клиeнтски взаимоотношения  ИС за реализация и управление на кампании, 
клиентски контакти и продажби 

Ключови компетенции  Уменията, в които предприятието води 
конкурентите си 

Компания виж Предприятие 

Конкурентно предимство Фактор, определящ пазарната позиция на 
предприятията в една индустрия 

Малки и средни предприятия  регламентирани в закона за МСП 

Мета анализ Вид вторично изследване на количествени 
данни чрез статистически методи 

Модел-Изглед-Контролер  Популярен шаблон за обектно-ориентирано 
програмиране 

Моделиране на нов бизнес  Процесът на създаване на бизнес модел 

Своевременен достъп  Възможност за използване на услуга в любим 
момент за потребителя 

Научният подход  цели да събере възможно най-достоверна 
информация, за да отговори на поставения 
научен въпрос  

Отворена иновация Актуална концепция за отваряне на границите 
на предприятията спрямо клиентите и 
потребителите им с цел създаването на 
иновация 

Отклонения  още Систематична грешка. Тенденция за 
систематично грешни резултати. 

Пазар “Съответен пазар” е пазарът по § 1, т. 5 от 
допълнителната разпоредба на Закона за 
защита на конкуренцията.  

Посетители  Стандартен показател за интернет трафик 

Посещения  Стандартен показател за интернет трафик 

Предприятие “Предприятие” е всяко физическо лице, 
юридическо лице или гражданско дружество, 
което извършва стопанска дейност, независимо 
от собствеността, правната и 
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организационната си форма. 

Приемственост на иновацията Главен резултат от успешното бизнес 
моделиране 

Приложно-програмен интерфейс  Интерфейс за програмиране на интеграции с 
ИС 

Пробивна иновация  виж Пробивност 

Пробивност  Иновация, която променя индустриалните 
структури 

Промяна на съществуващия бизнес модела  Процесът на промяна на бизнес модела 

Професионални информационни системи Софтуерни приложения, използвани от бизнеса 

Процес за внедряване и използване на ИС  Дейности необходими преди употребата на ИС 

Първично изследване Емпирично изследване на специфичен въпрос 

Сила на спазаряване на клиентите Позиция на клиентите в определянето на 
съотношението цена-качество 

Система за управление на съдържанието Уеб интерфейс за създаване, промяна и 
архивиране на съдържание в уеб базирани 
продукти 

Систематичен литературен обзор Вид вторично изследване на публикации 

Системи за планиране на ресурсите на 
предприятието 

Например системи за складова дейност 

Социално предприемачество  предприемачество с идеална цел, но с 
устойчиво развитие 

Стойност на предложението  Предимствата на предложението 

Супер-потребител  потребител с администраторски права 

Технологична иновация тук Успешното усвояване на ИС 

Технологично предприемачество Процесът за създаване и разпространение на 
ИС 

Технология тук Информационна система 

Точка за достъп  Елемент от интерфейса, който облсужва 
първия контакт с потребителя 

Уеб рамка подпомага развитието на уеб приложения 

Управители на фирми  Генерални директори и други управленчески 
кадри 

Управление на правата върху дигитално 
творчество  

Система позволяваща или отказваща достъп до 
дигитално съдържание според лиценза на 
потребителя 
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Управление на промяната  Дисциплина в Стратегическото управление 

Услуги и изчислителни мощности в облака  Консолидация на усулуги и изчислителна мощ, 
достъпна по Интернет 

Услуги от облака  виж Услуги и изчислителни мощности в облака  

Фирма виж Предприятие 

Функционални тренировки  Тренировки на земя, с малки или без 
допълнителни уреди 

Честота Възможна скорост на видеопредаване 

Шаблони  Повтарящи се методи за решения на проблеми 

 

III. Речник на използваните понятия на чужд език 

Понятие на чужд език Превод на български език 

Access point точка за достъп  

Actions функции 

Adoption of innovation приемствеността на иновацията 

Amazon Web Services  Запазаена марка, без превод,  

Базираната в облака среда на Amazon 

Apache Запазаена марка, без превод,  

Популярен уеб сървър 

Apps приложения 

Apple Запазаена марка, без превод,  

Популярна американска компания, търгувана 
на борсата 

Application Programming Interface приложно-програмен интерфейс  

Aravind Eye Hospital  Запазена марка, без превод,  

Индийска очна болница с идеална цел 

B2B sales директната дистрибуция  

Backend Бекенд  

Bandwidth честота 

Bargaining power of consumers силата на спазаряване на клиентите 

Bias отклонения  

Big Screen лаптопи и настолни компютри  
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Brainstorming брейнсторминг  

Business case бизнес казус  

Business model design моделиране на нов бизнес  

Business model reconfiguration промяна на съществуващия бизнес модела  

Change Management управлението на промяната  

Chasm бездна  

Chief executive officer  управители на фирми  

Cloud computing услуги и изчислителни мощности в облака  

Cloud Services услуги от облака  

Competitive advantage конкурентно предимство 

Content management system система за управление на съдържанието 

Core competencies ключови компетенции  

Customer Relationship Management клиeнтски взаимоотношения  

Deployment process процес за внедряване и използване на ИС  

Digital rights management управление на правата върху дигитално 
творчество  

Disruption пробивност  

Disruptive innovation пробивна иновация  

Doctrine Запазаена марка, без превод 

Dynamic Domain Name System  динамична система за имена на домейните  

eBay Запазаена марка, без превод 

Популярна американска компания, лидер в 
електронната търговия и електронни 
търговете 

Ebusiness електорнен бизнес  

Economies of scale икономии в мащаба  

Elearning електронно обучение  

Elsevier Запазаена марка, без превод 

Enterprise Resource Planning системи за планиране на ресурсите на 
предприятието 

Enterprise software професионални информационни системи 

Entrepreneurship Theory and Practice Запазена марка, без превод 
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Научен журнал 

Ethernet локална мрежа  

eXtreme programming екстремното програмиране  

Field experiment експерименталния метод  

Frontend интерфейс 

Functional training Функционални тренировки  

Google Запазаена марка, без превод 

Google Analytics Запазаена марка, без превод 

Google Scholar Запазаена марка, без превод 

IBM SPSS Запазаена марка, без превод 

Incremental еволюционна иновация 

Independent software vendors  Независими софтуерни вендори  

Infrastructure as a Service Инфраструктура като услуга  

International Journal of Technology Management Запазена марке, без превод 

Научен журнал 

Iframe Tехнология за уеб приложения 

iPod Запазена марка, без превод 

Тип музикално електронно устройство 

Iview Технология за интергация на уеб приложение 

Java Запазаена марка, без превод,  

Популярен език за програмиране 

Journal of Technology Transfer Запазена марка, без превод 

Научен журнал 

Journal of Business Venturing. Запазена марка, без превод 

Научен журнал 

KANBAN Запазаена марка, без превод,  

Гъвкава методология за разработка на софтуер 

Linux Запазаена марка, без превод,  

Популярна операционна система, често 
използвана за сървърни приложения 

Linux, Apche, MySQL, PHP платформа LAMP  

Live streaming видеопредаване  
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Management information systems информационните системи за управление  

Management information systems веригата за добавена стойност  

Media encoder медиен енкодер  

Microsoft Запазаена марка, без превод  

Популярна американска компания, търгувана 
на борсата 

Microsoft Office Запазена марка, без превод 

Популярен софтуерен продукт с офиз 
приложения 

Model-View-Controller Модел-Изглед-Контролер  

Models модели 

MySQL Запазаена марка, без превод 

Популярна релационна база данни 

Nokia Популярна финландска фирма,  

бивш пазарен лидер в производството на 
мобилни телефони 

On demand access своевременен достъп  

On demand video видео записи  

On premise Локална инсталация  

Оnline auction електронни търгове  

Open innovation отворена иновация 

Open Source Запазена марка, без превод 

Тип лиценз за свободно използване на 
софтуерни разработки 

Original equipment manufacturers доставчици на оригинални компоненти 

Outsourcing Аутсорсинг 

Patterns шаблони  

PHP Запазаена марка, без превод,  

Популярен език за програмиране 

Platform as a Service Платформа като услуга  

Power over Ethernet PoE устройство  

Radical радикална инояция 

Rational Unified Process  Запазаена марка, без превод,  

методология за разработка на софтуер 



 
47 

Research Policy Запазена марка, без превод 

Научен журнал 

Return on investment   възвръщаемост на инвестициите  

SaaS providers Доставчици на СКУ  

ScienceDirect Запазаена марка, без превод 

Science theory теория на науката  

Scientific method Научният подход  

SCRUM Запазаена марка, без превод,  

гъвкав метод за разработка на софтуер 

Session посещения  

Small and medium-sized enterprises малки и средни предприятия  

Small screen мобилни устройства с по-малък дисплей 

Social entrepreneurship социално предприемачество  

Software as a Service софтуер като услуга  

Stakeholders заинтересовани страни  

Superuser или root супер-потребител  

Supply Chain Management  системи за управление на дистрибуцията  

Survey Monkey Запазаена марка, без превод 

Symfony Запазаена марка, без превод,  

уеб рамка за програмиране на PHP 

System integrators  Системни интегратори  

Templates шаблони 

Unique users посетители  

Usability леснотата на употреба  

Value added reseller  Добавящи стойност дистрибутори  

Value capture запазване на стойност  

Value chain Веригата за добавяне на стойност 

Value creation създаване на стойност  

Value proposition стойността на предложението  

Video stream видеопотока  
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Virtual Private Network  Виртуални частни мрежи  

Virtual Server Виртуален сървър  

Voice over IP  интернет телефония  

Waterfall Запазаена марка, без превод 

Уеб сървър за приложения Сървър за реализация на уеб приложения 

Web framework уеб рамка 

Wireless local area network безжична интернет мрежа  

Word of mouth marketing виралния канал за разпространение  

WordPress Запазаена марка, без превод 

вид CMS 

Wowza Streaming Engine  Запазаена марка, без превод 

Y Combinator Запазаена марка, без превод 

 


