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Дисертационният труд е в обем от 198 страници, позовавайки се 

на 260 информационни източници, от които – 94 на български 

език, 31 на сръбски език, 82 на други чуждестранни езици и 53 

интернет сайтове. 

В структурно отношение дисертационният труд е разработен във 

въведение, четири глави, заключение, приложения. 

Съдържанието е илюстрирано с 48 фигури, 11 таблици и 71 

персонални цитати. 

Авторът представя Декларация за оригиналност и достоверност на 

дисертационния труд. 

Дисертационният труд  е на разположение на интересуващите се 

лица в ректората на МВБУ и на електронния сайт на университета. 
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І. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

1.1. Актуалност на темата 

Актуалността на темата за водещата роля на информационно-

комуникационните технологии в съвременното обществено развитие е 

безспорна. 

Съвременното общество се характеризира с качествено ново 

отношение към информацията. Това се дължи на големите технологични 

постижения, постигнати през последните десетилетия, които пряко 

доведоха до интензивно развитие на комуникационните и 

информационните технологии. През последните години развитието на 

информационните технологии е толкова мащабно и динамично, че не 

случайно се наложи общественото твърдение, че живеем във века на 

информационните и комуникационните технологии. Днес определяме 

съвременното общество като информационно.  

Едно от перспективните направления в информационната икономика 

се явява мрежовата икономика или Интернет икономиката(виртуалната 

икономика). Развитието на информационни и телекомуникационни 

технологии сформира среда за икономическа дейност в Интернет. 

Масовото навлизане на Интернет показва най-добре силата на 

въздействие върху обществото на развитието на комуникационните и 

компютърните технологии. Този истински феномен на съвременната 

цивилизация, намери място във всяка страна и във всяка социална 

система, промени по радикален начин общуването между хората, направи 

достъпни огромни информационни ресурси за всички хора по света, 

осигури глобализацията не само на икономиката, но и на всички области 

на развитие на обществото. 

Новото информационно общество е резултат от промените, 

предизвикани от използването на новите ИКТ в съвременния живот. 

Преходът към икономика на знанието и изграждане на Информационно 

общество са водещи направления, залегнали в законодателните 

инициативи на редица Европейски институции, и са считани за основен 

двигател за повишаване на конкурентоспособността на икономиките от 

Стария континент, за осигуряване на повече и по-добри работни места и за 

подобряване на социалния статус на населението. 
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Процесите на едновременно изграждане на гражданско и 

информационно общество в Република Сърбия, представляват 

предизвикателство пред всички субекти в социалната структура. 

Съществена особеност в случая е това, че информационното общество е 

преди всичко гражданско и в него изключителна роля играят структурите 

на гражданското общество. Съвременното гражданско общество, неговата 

същност и съществувание се проявяват чрез три субекта: държава, 

граждански организации и обединения и личността на гражданина. Трите 

субекта на гражданското общество са равноправни, и се намират в 

постоянна връзка и отношения помежду си, без да губят легитимността си. 

Следователно, трансформацията към информационно общество е както 

политически, правен и управленски въпрос от компетенцията на 

държавата, така също и обществен и културен феномен, изискващ 

вниманието и усилията на гражданското общество. 

Именно тази обществена значимост и актуалност на посочените 

проблеми ме подтикна да се заема с изследване на темата на 

дисертационния ми труд. Дигитализацията на информацията, 

непрекъснатият поток от технологични иновации в сферата на 

комуникацията и изискванията на потребителите влияят върху 

разширяването на услугите на новинарските сайтове. Неоспорим факт е, че 

броят на хората, които се информират основно в интернет и дори 

формират дневния ред на живота си на базата на новините, създадени или 

споделени в социалните мрежи, се увеличава с всеки час. Хората, 

използващи интернет, потенциално се приемат за най-активни и 

платежоспособни. Този факт принуждава компаниите да са много по-

гъвкави и внимателни, когато изграждат интернет маркетинговите си 

стратегии, защото потребителите стават все по-образовани интерактивно, 

а конкуренцията все по-активна.  

Компютърната техника, информационните ресурси и технологии, се 

явяват основа и движеща сила на прехода от индустриално към 

информационно общество. Посредством тези технологии научните 

открития станаха по-конвертируеми и чрез тяхната широка достъпност, 

мобилност и използваемост се превръщат във фактор със съществено 

значение в общественото развитие. Новите информационни и 
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компютърни технологии, подобно на други достижения на човешката 

мисъл, промениха стереотипите при извършването на редица дейности от 

нашето ежедневие като образование, административно и обществено 

управление, търговска, производствена, комуникационна, рекламна 

дейност и други. 

 

1.2. Основна изследователска теза на дисертацията 

Основната изследователска теза на дисертационния труд е, че 

бурното развитие на информационните и комуникационните технологии 

предизвиква съществени изменения в методите и средствата на 

материалния свят като създава нови продукти и услуги и в крайна сметка 

налага цялостна промяна в структурата и функционирането на обществото. 

Промяната води до изграждане на качествено нови модели, връзки и 

взаимоотношения във всички сектори и дейности на обществото.  
Тази теза е свързана с доказването на три работни хипотези: 

- Първа хипотеза на изследването: Активизирането и 

ефективното използване на информационните ресурси на обществото е 

функционално зависимо от оптимизирането и автоматизирането на 

информационните процеси в бизнеса и социалните технологии. 

Развитието и конкурентоспособността на организациите са право 

пропорционални на нивото и динамиката на използваните 

информационно-комуникационни технологии и инструменти. 

- Втора хипотеза на изследването: Търсенето и анализирането 

на мотивационните фактори и модели на поведение на потребителите на 

социалните медии, определят изграждане на динамична, адаптирана към 

хората стратегия за социална комуникация, водеща до устойчиво развитие 

на съвременната медия. Информационните технологии играят 

изключително важна роля в осигуряване на взаимодействие и 

комуникация между хората, на тяхната информираност и интелектуално 

развитие. 

- Трета хипотеза на изследването: Изграждането на 

икономика на знанието е предпоставка за изграждане на информационно 

общество в Република Сърбия. Развитието на информационните 
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технологии играе решаваща роля в процеса на информатизацията на 

обществото, в т.ч. в системите на образование, култура, сигурност 

 

1.3. Цел, задачи, обект и обхват на изследването 

Основна цел на изследването е:  

Чрез анализ на отговорите на 300 анкетирани респонденти от 

Република Сърбия, окръг Ниш, да се идeнтифицират сферите на влияние 

на информационно-комуникационните технологии върху развитието на 

обществото, да се очертаят добре работещи и печеливши интернет 

маркетингови стратегии, които да удовлетворяват непрекъснато 

нарастващата потребителска аудитория в мрежата, да се оцени нивото на 

влияние върху глобалното развитие на обществото. 

Въпреки, че преходът към информационно общество е пряко 

обвързан с процесите на глобализация, спецификата в развитието на всяка 

една държава или регион определя конкретната национална или 

регионална политика. За осъществяването на прехода няма точно 

зададени алгоритми. По тази причина всеки индивидуален модел се 

съобразява с конкретните особености – степен на развитие на гражданско 

общество, степен на развитие на комуникационната и информационна 

инфраструктура, културната специфика. 

Основни задачи на изследването са: 

1. Да се разкрие същността на информационното общество и ролята 

му за развитие на бизнеса и съвременния свят.  

2. Да се потвърди тезата, че човешкият капитал се превръща в най-

ценния ресурс, а непрекъснатото образование като неизбежна 

алтернатива на човешкото съществувание. 

3. Да се анализира наличието на нов критерии за социална 

диференциация на обществото - нивото на знание и рационалното му 

използване. 

4. Да се анализира непрекъснатото увеличаване ролята на 

информационната инфраструктура и информационните технологии в 

развитието на обществото и създаване на нови връзки и взаимодействия 

между институциите. 
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5. Да се анализират съвременните тенденции на развитие на 

потребителските канали за онлайн комуникация и цялостно развитие на 

съвременните медии и доколко ефективни са те. 

6. Да се анализират стратегиите на развитие на електронните медии 

и как могат да бъдат систематизирани желанията и очакванията на 

потребителите. 

7. Да се анализира ролята на иновациите за придобиване на  ключова 

роля в развитието на икономиката и основна форма на капитализиране на 

знанието. 

8. Да се изследва нивото и степента на влияние на информационните 

технологии за развитие на сръбското общество, чрез социологическо 

проучване. 

Обект и обхват на изследването. 

Обект и обхват на изследването са възможностите и нивото на 

подготвеност на обществото в Република Сърбия за използване на 

информационно-комуникационните технологии в различните сфери на 

общественото развитие, използваните инструменти и техники на 

комуникация в обществото, начините на влияние и измерване на 

факторната зависимост.  

На базата на този анализ се отчита силата на влияние и приоритетите 

в обществото от развитието на информационно-комуникационните 

технологии в страната. Идеята е анализирайки знанията и разбиранията, 

нагласите и поведението на целевите групи, да се направи опит за 

формиране на най-рационалните подходи и решения за повишаване на 

ролята на информационните системи в развитието на съвременното 

общество. В съвременния динамичен свят комуникационните технологии 

се разглеждат като неразделна част от компютризираните 

информационни технологии. Те взаимно се допълват и са в процес на 

непрекъсната интеграция и взаимодействие. Компютрите и 

комуникациите ще бъдат един от определящите фактори за просперитета 

на човешкото общество през близките десетилетия.  

 

1.4. Организация и методика на изследването 

Цялостният дисертационен труд е организиран в три етапа: 
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Първият етап съдържа проучване на теорията и практиката на 

информационно-комуникационните технологии и тяхното развитие. 

През втория етап се извършва установяване на факторите и 

елементите на информационно-комуникационните технологии, експертна 

оценка на тяхното действие и следствията върху развитието на 

обществото. 

Основното в третия етап е проведеното социологическо изследване 

сред 300 респонденти от района на гр. Ниш в Република Сърбия за 

установяване на разбиранията, знанията и оценката на силата на влияние 

на различните фактори, идентифициращи информационно-

комуникационните технологии върху развитието на обществото. 

За целта на разработката са използвани качествени и количествени 

методи за събиране на информация. Задълбочено изследвах научните 

определения и разбирания на проблема в световен мащаб. Направих 

онлайн изследване на поведението на бизнеса към ръзвитието на 

информационно-комуникационните технологии. Анализирах направени 

изследвания за ролята на ИКТ за развитие на съвременните медии. 

Проследих в исторически план развитието на обществото и връзката с ИКТ. 

Чрез статистическо изследване анализирах и обобщих мнението и 

поведението на 300 респонденти от гр. Ниш, относно развитие и 

използване на информационно-комуникационните технологии. 

Проучването бе проведено сред различни човешки аудитории и целеви 

групи. Идеята бе да се изследва познанието и поведението на различни 

потребители на ИТ в съвременното общество на Република Сърбия и да се 

очертаят тенденциите на влияние на ИТ за развитието на различните 

сектори на обществения живот. 

Логическата последователност на извършваните дейности при 

изследването е намерила конкретизация в условното му разграничаване 

на три основни етапа: наблюдение, групировка и анализ.  

Изследването се доближава до репрезентативното, 

възпроизвеждайки максимално близко до генералната съвкупност 

разпределение на единиците по изследваните признаци чрез квотна 

извадка със съответна структура-модел на структурата на генералната 

съвкупност. Невъзможността за изчисляване на стохастична грешка на 
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получения резултат следва от динамиката на икономическата конюнктура 

и произтичащата от това неточност на информацията, относно 

икономически активните единици, конкретните целеви групи и техния 

конкретен състав, респективно точния обем на генералната съвкупност.  

1.5. Допускания и ограничения 

 Главното в разработката е генерирането на изходни 

методологически решения, основани на актуалната практика, които в 

последствие се проверяват чрез изразените мнения на представители на 

различни целеви групи. Основните изводи едва ли биха се променили 

принципно, ако анализът бе извършен върху по-голяма целева група. Това 

е така, защото голяма част от поведението на анкетираните лица се 

определя от действащите местни социално-икономически фактори със 

силно влияние върху манталитета и потребностите на местната общност, 

отразяващи развитието на информационно-комуникационните 

технологии.  

 В по-глобален план съдържанието на анализа е насочено към 

решаването на задачата за актуализиране и разширяване на 

характеристиките на поведение на хората и организациите, с цел 

динамизиране на процесите и възприемане на гъвкави механизми на 

поведение, адекватни на развитието на съвременните информационни 

технологии. Това се осъществява на основа презумпцията, че търсените 

положителни следствия, като израз на утвърждаването и възприемането, 

са функция на определени факторни взаимодействия в развитието на 

технологиите и информационната среда. 

 В съдържателните характеристики на изходните категории са 

използвани масово възприетите им субстанции, които предварително са 

дефинирани. В хода на анализа се добавят и някои необходими уточнения, 

отразяващи особеностите на изследвания феномен. 

Авторът си дава сметка за сериозността и предизвикателството на 

постановката и търсенето на решение по предметното съдържание на 

изследването. В този смисъл няма съмнение във невъзможността за пълно 

обхващане на всички фактори и техните субелементи, което би било 

прецедент за такъв вид разработка. 
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ІІ. КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД  

 

ВЪВЕДЕНИЕ.  

Уводът въвежда в проблематиката и представя основните опорни 

точки на дисертационния труд. Представя мотива за избор на темата и 

основните тези за актуалността и значимостта на разглеждания проблем. 

Чрез изясняване на основните понятия, определения и подходи се поставя 

основната платформа на по-нататъчния научен анализ за ролята на 

бурното развитие на информационните и комуникационните технологии 

върху съвременния свят. 

 

ПЪРВА ГЛАВА 

РОЛЯТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ (IT) ЗА 

РАЗВИТИЕТО НА БИЗНЕСА 

В първа глава на дисертационният труд са представени основните 

теоретични концепции, свързани с дефиниране на понятията 

„информационна технология“, „информационен процес“, „дигитално 

развитие“, „информационна среда“ и т.н. Очертани са принципните връзки 

между развитие на информационно-комуникационните технологии и 

бизнеса. Разгледани са основните фактори, определящи методите, 

инструментите и техниките, които се използват при разработването на 

интернет маркетингови бизнес стратегии. Фокусът е поставен върху 

модерните начини за развитие на бизнес, чрез активно и целенасочено 

използване възможностите на съвременните достижения в IT сектора. 

Информационните технологии включват в себе си два основни 

аспекта: социален и технически. 

От социална гледна точка, информационните технологии, 

направиха и обещават да направят още по-голяма качествената промяна в 

масовите комуникационни системи. Промяната в обществените 

комуникации дава пряко отражение и върху количествената и качествена 

страна на заетостта на работната сила. Това от своя страна оказва 

съществено влияние върху всички обществено-икономически процеси. 
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От техническа гледна точка, информационните технологии водят 

главно до релевантна, качествена промяна на средствата и методите за 

третиране на информацията. Тук основно внимание се обръща на 

повсеместната компютъризация и създаването на условия за 

осъществяване на максимална използваемост във всички сфери на 

обществено-икономическия живот. 

Погледнато и в двата аспекта, целта на съвременното развитие на 

информационните технологии, трябва да е такава, че те да бъдат от полза, 

както за всеки отделен индивид, така и за обществото като цяло. 

Понастоящем създаването на информационно общество или 

информационен пазар е въпрос на научно и технологично развитие и 

политически избор. В допълнение на решенията за инвестициите, 

необходими за създаването на различните компоненти на 

„информационните супермагистрали“, политическите дискусии вземат 

пред вид в различна степен и икономическите, социалните, културните и 

обществените измерения на еволюиращи процеси, върху чиято основа се 

градят структурите в информационните магистрали, както и необходимия 

политически консенсус, без който начинанието е обречено на провал от 

самото начало.1 

Посочените процеси едновременно развиват и се базират на 

конвергенцията между телефон, телеграф, мобилни комуникации, игри, 

аудио-визуални средства и обработка на данни чрез алианси, смесени 

дружества с вертикални и хоризонтални интеграционни структури. 

Многостранна конвергенция от този мащаб се обуславя от включения 

значителен пазарен потенциал, което води до дълбоки промени на всяко 

ниво в обществото.2 

Промените са в няколко насоки:Технологична промяна;Нови 

продукти;Нови услуги;Промени в обществото. 

Развитието на технологиите доведе до създаването и възникването 

на глобални системи за доставка и използване на информацията. Тя се 

превърна в най-скъпия корпоративен ресурс. Организациите предприеха 

                                                           
1 Коrtes, M.V., Internet Censorship Around the World, http://www.isoc.org 
2 Тофлър, А., (1992),Третата вълна, С.,Наука и изкуство 
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стратегии за по-висока производителност и качество, основани на базата 

на знанията. Създадоха се предпоставки за определяне на развитието на 

обществото като следствие от усвояване на знанията и тяхното прилагане 

в живота. Тези условия наложиха потребността от съвременни 

информационни технологии, които да създават възможности за 

обединяване на процеси, данни, да позволяват интегриране на различни 

информационни системи, да се съкращава продължителността на бизнес 

процесите и да се виртуализира бизнеса. 

Развитието на информационните технологии кардинално измени 

обкръжаващата бизнес среда и нейните характеристики. В глобален аспект 

този процес е представен на долната фигура. 

 

 

Фиг. 1.1. Модел на външна бизнес среда и ролята на IT3 

 

Бързото развитие на информационно-комуникационните технологии 

постави нови предизвикателства пред бизнеса. За да успее на 

конкурентния пазар една организация, днес не е достатъчно да притежава 

ефективни активи и високи технологии, да предлага добри продукти и 

обслужване. Решителен фактор за печелившо пазарно поведение днес са 

отношенията между страните, осъществяващи размяната. Изследването 

                                                           
33 Тужаров, Хр., Стефан Калчев, Васил Милев, (2010), Архитектура на 

предприятие, С, изд. „Асеневци“ 
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на възможностите за преминаване към една нова бизнес среда, промяната 

на разбиранията и поведението на бизнеса към новата електронно 

комуникираща основа е от жизнено важно значение за развитието на 

печеливш бизнес. В процес е цялостно преосмисляне на начина на 

осъществяване на търговията и маркетинга. Очертават се динамични 

трансформации в разбирането за маркетинга, за да се отговори адекватно 

и разумно на изискванията на съвременния бизнес. Потребностите са от 

нов тип организации, работещи при нова, дигитална и безгранична бизнес 

среда, стремящи се към ефективна трансформация и развиване на 

конкурентни ресурси и способности чрез преминаване към бизнеси 

онлайн. Налице е един цялостен стремеж да се търсят рационални 

варианти за използване на новите технологии и успешното им вграждане 

в управленската дейност.  
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ВТОРА ГЛАВА 

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪВРЕМЕННИТЕ 

МЕДИИ  
Във втора глава на дисертацията са представени особеностите на 

съвременната онлайн среда и интензивното развитие на социалните 

медии. Разгледани са въпросите както в теоретичен аспект, така и в чисто 

практически аспект. Непрекъснато повишаващата се роля на съвремените 

електронни медии адекватно води до промяна на поведението на 

институции, бизнеса и индивидуалните потребители. Анализирани са 

взаимовръзките и значението на социалните медии и обществото като 

цяло. Направен е опит да се отговори на принципни въпроси като: Кое 

превърна пасивния клиент в активен участник в Интернет маркетинговата 

комуникация?; Какви са социалните последици от широкото използване 

на социалните мрежи?; Как съвременните технологии променят 

потребителското поведение? и т.н. 

Проследява се мястото на медиите като понятие с по-широк обхват, 

отнесено към конвергиращи се услуги от секторите на информационно-

комуникационните технологии - електроника, информатика, 

компютъризация, телекомуникации и масмеди и тяхната проява като 

съдържание или инфраструктура. Този подход е приемлив като първа 

стъпка за оценка на ролята на медиите в процеса на глобализация и на 

развиващите се процеси в света, защото е необходимо разбиране най-

напред на взаимомръзките между новите технологии и икономическия 

ефект от тяхното прилагане. Към подобен подход на анализ на промените 

в медийната система в условията на глобализация ни води и Морис Йолс, 

който разглежда производството на масмедийно съдържание като цикъл 

на генериране на знание. Според него прилагането на знание може да се 

осъществява поведенчески в рамките на супер- или субструктури. Под 

суперструктура разбира институционализираните политически и културни 

аспекти на ситуацията, а под субструктура – средствата за производство и 

връзките между тях.4 

                                                           
4 Йолс, М., (2001), Характер на управленския процес в електронните медии. 

Управление и законодателство в електронните медии, С., с.60 
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Развива се нов тип комуникация, дефинирана в по-тесния й вариант 

като компютърно-опосредствана комуникация. Тя се отнася за „всяка 

форма на междуличностна комуникация, която използва някакъв вид 

компютърна технология за пренасяне, съхраняване, анотиране или 

представяне на информация, създадена от един или повече участници.5 

За разлика от средставата за масова комуникация компютърът 

позволява повече посоки на общуване – т.е. може да бъде еднопосочна с 

пасивно получаване или двупосочна и интерактивна. Смисълът на 

компютърно опосредстваната комуникация подлежи на промени в 

съответствие със социалния или технологическия конкекст. Тя оперира в 

човешки контекст и е богата платформа за човешка комуникация.6  

Дефинирането на понятието медия в контекста на технологичната 

революция се разглежда успоредно с промените в техническия обхват на 

медиите и причиненото от това търсене на нова рационалност в 

икономическото им поведение. То не може обаче да се изолира от 

въпроса за връзката между глобализация и медии като източник на 

синергия за ускорени промени. В този случай масмедията би стояла в 

различна роля в сравнение с мултимедията. Масмедията носи и ускорява 

процеса на глобално общуване, но темпът на въвеждането й като медия 

на наднационално общуване ще зависи от темпа на увеличаване на 

достъпа до нея – достъп до компютър и платена Интернет-връзка – и ще 

отразява равнището на достъпа до самия процес на глобализация – достъп 

до пазари, до капитали, до информация и до нови технологии. 

Новото се състои в това, че дигитализирането въвежда революционни 

промени в цялата медийна индустрия. Появи се нова трансмисия, която 

води до конвергенция в бранша, включително на услугите и техните 

пазари. Разви се нов сектор на стопанството, който не може да бъде 

регулиран от старите регулативни механизми и в него действат напълно 

освободени нови конкуриращи се сили.  

Понятието медийна конвергенция помага за разбирането и 

опознаването на някои от промените, протичащи в утвърдените медийни 

                                                           
5 Дерменджиева, Гр., (2001), Компютърно опосредстваната комуникация. С., с.34-

35 
6 Пак там, с. 37 
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индустрии. Конвергенцията е състоянието на преплитане и съвместно 

функциониране на различните компютърни технологии и медийни 

индустрии. Този процес предполага смесването, сливането на 

диференцирани единици в един цялостен процес.  

Роджър Фидлър твърди, че би било грешно интерпретирането на 

конвергенцията като сливане, напротив – конвергенцията винаги е била от 

съществено значение за еволюцията и за медиаморфичния процес. 

Днешните медийни форми са резултат от безброй малки конвергенции, 

протичащи с висока честота във времето. И въпреки че сливане и 

конвергенция нерядко се употребяват като синоними, те не означават 

едно и също нещо. Сливането предполага, че две или повече отделни 

цялости заедно образуват една интегрирана цялост. Конвергенцията е по-

скоро кръстосване на пътища, което довежда както до трансформиране на 

всяка от конвергиращите цялости, така и до създаване на нови такива7. 

Конвергенцията е процес на разминаване на границите между 

отделните електронни медии, при който старите разграничителни 

критерии между индивидуална и масова комуникация стават все по-

трудно приложими. Под конвергенция се разбира и доближаването на 

различните медийни подсектори, особено на телекомуникации и медии.  

Най-често под конвергенция се разбира способността на различни 

комуникационни платформи да предоставят сходни услуги.8 

Телекомуникационните оператори пренасят вече аудиовизуални 

програми по своите мрежи и са големи играчи в откриването на достъп до 

Интернет. От своя страна телевизионните оператори предоставят 

информационни услуги по своите канали итези услуги увеличават обема 

си  при дигитално излъчване. Кабелните оператори предлагат в 

допълнение към традиционното разпространение на телевизионни 

програми широк пояс от телекомуникационни услуги, включително 

високоскоростен достъп до Интернет чрез кабелни модеми. Освен това 

                                                           
7 Фидлър, Р.,(2005), Медияморфоза: Да разберем новите медии. С.: Кралица Маб, 

с. 41 
8 Филева, П., (2003), Глобализация и медии, С., Военно издателство, с.115 
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във вътрешно корпоративни „интрамрежи“ или във www-страниците на 

отделни потребители, намират приложение аудиовизуални технологии.9 

В този смисъл съвременната медийна практика все повече 

опровергава теоретичнитe твърдения, които посочват каква би следвало 

да е журналистиката, вместо да анализират каква всъщност е тя и да 

посочват бъдещото й развитие. Изследователите не могат да предоставят 

категорични отговори в каква степен комерсиализацията или 

политическата обвързаност подкрепят или подриват независимостта на 

медиите. И в този контекст – дали многообразието от гласове в 

плуралистичното общество е по-добре защитено чрез медийна система с 

външен или с вътрешен плурализъм. 

Безспорно чрез социалните медии бизнесът общува най-пълноценно 

със своите клиенти. Социалните платформи предоставят възможно най-

добрите и най-разнообразни формати на обмяна на информация и емоции 

между потребителите. Днес, почти всяка инвестираща с дигитално 

присъствие и комуникация марка, е представена със сигурност във 

Фейсбук, понякога в LinkedIn, при наличие на видео реклами и 

презентации има собствен канал в YouTube, профил в Google+, канал във 

Vimeo, маркирана е във Foursquare и т.н. Опитва се да взима максимума от 

всички подходящи социални канали. 

Дали обаче го прави по правилния и най-ефективен начин? Днес е 

немислимо успешно да се развива дадена компания без активно да 

използва маркетинга в социалните медии. 

Изследването, познаването и анализирането на факторите, които 

мотивират и влияят върху потребителите на социалните мрежи и 

моделите на потребителско поведение ще позволи на организацията да 

планира и изгради една успешна, адаптирана към хората стратегия за 

социалните медии с цел създаване на ангажираност и социална 

комуникация. 

 

 

                                                           
9 Вж.: Webcasting and convergence: Policy implications. OECD, 

DSTI/ICCP/TISP(97)6 
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ТРЕТА ГЛАВА 

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И РАЗВИТИЕТО НА 

ОБЩЕСТВОТО 
В трета глава са разгледани основните подходи и методи за ефективно 

използване достиженията на информационните технологии за развитие на 

обществото.  

„Информационно общество: Четири свободи от полза за всички. Ние 
сме част от информационното общество. Мобилните телефони, интернет, 
високоскоростните системи за цифрова доставка, кои-то обединяват 
разделените преди светове на телекомуникациите и радио-
телевизионното излъч-ване, доведоха до информационна революция – у 
дома, в училището и на работното място. Можем да общуваме от и с всяко 
място по всяко време.“10  

Едва ли може да се опровергае твърдението, че колкото по-бързо и 

многостранно се развиват технологиите за конструиране и производство 

на технически средства, толкова по-бързо те навлизат в различните сфери 

на човешкото битие. Като пример за това може да се посочи съвременната 

компютърна техника и всички клонове на науката и практиката, свързани 

с нея. Факт е, че няма област, която да не е „обсебена“ от новостите в 

компютърните технологии. Не е ли вярно, че днес редица професии и 

модели на общуване вече са невъзможни без съответното техническо 

средство? Как бихме могли да си представим модерните 

далекосъобщения без спътниковите връзки, меж-дународните 

комуникации без компютри, трансграничния корпоративен информаци-

онен обмен без компютърните мрежи? Тези промени имат такъв обхват, 

че се възприемат като елемент на „света без граници“. Научните и 

техническите постижения все по-властно изиграват революционна роля за 

човешкото развитие и като всяка революция водят до трансформации, 

сривове, неизвестност, но също така и до прогрес11. 

Новите информационни и компютърни технологии, подобно на други 

достижения на човешката мисъл, промениха стереотипите при 

                                                           
10 http://europa.eu/pol/infso/index_bg.htm; 29.09.2009 
11 Проф. Оля Харизанова, Влияние на технологиите върху развитието на 

обществата, С 

http://europa.eu/pol/infso/index_bg.htm;%2029.09.2009
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извършването на редица дейности от нашето ежедневие като 

образование, административно и обществено управление, търговска, 

производствена, рекламна дейност и други. Комуникационната 

инфраструктура към която са включени различни по клас и възможности 

компютърни системи, както и многообразието от периферни устройства за 

въвеждане и извеждане на данни, може да се разглежда в глобален и 

локален аспект. От макро гледна точка в тази инфраструктура са включени 

глобалните, национални и местни мрежи за пренос на данни. Важни 

характеристики на глобалната информационна инфраструктура се явяват 

степента на сигурност, актуалност и достоверност на данните, физическата 

и икономическа достъпност до тези данни, възможностите за промяна в 

начина на тяхното представяне, съобразно предлаганите на потребителите 

услуги. От микро гледана точка информационно комуникационните 

технологии, представляват вътрешно фирмената инфраструктура 

свързваща наличната компютърна техника с друга цифрова техника, 

възможностите за нейното използване и достъп до различни бази данни, 

както и тяхното интегриране в управленски информационни системи. 

Динамиката в изменението на темповете с които се развиват и усвояват 

новите информационни технологии, обуславят необходимостта от търсене 

на подходящи методи и средства за управление процеса на интегриране 

на тези технологии в общественото ежедневие. 

Интернет променя начините за общуване, учене и пазаруване. 

Технологията става популярна с възможностите си да разпространява 

информация, факти или измислици. Революцията в комуникационните 

технологии модифицира природата на личното и групово взаимодействие. 

Три изобретения в областта на технологиите променят из основи начините 

за връзка между хората в социалната сфера. Първото е 

пощата/традициона и електронна/, която дава възможност за общуване, 

без ограничения на физическите граници. Второто значимо постижение е 

телефонът, осигурява комуникация между индивиди, отдалечени в 

пространството. Третият пробив е Интернет, позволява връзката между 

хората на големи дистанции да се осъществява мигновено. Интернет 

комуникацията, от една страна заменя моделите за традиционно 

общуване в обществото, но от друга страна лесният достъп до такъв вид 
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технология отслабва социалните контакти и хората са склонни по-рядко да 

напускат домовете си. Интернет води до огромна трансформация на 

обществото и въздейства директно на икономическия растеж и 

просперитет, ускорява развитието на отделни страни, без значение на 

мащаба им. Интернет променя начините за работа, социализира отделни 

общности и хора, подпомага създаване и споделяне на информация, 

организира потока от идеи и продукти на глобално равнище. 

Двигател на цифровата революция в Европа - като се започне от 

умните телефони и се стигне до свръхскоростния интернет, мобилните 

приложения и научните изследвания във връзка с бъдещи и 

нововъзникнали технологии - до голяма степен са технологичните и 

пазарни иновации. 

Идеята зад цифровия единен пазар е да се премине от 28 национални 

пазара към един. Тази стратегия се основава на: 

 подобряване на достъпа до цифрови стоки и услуги за 

потребители и предприятия в цяла Европа; 

 създаване на необходимите условия и равнопоставеност по 

отношение на конкуренцията за бързо развитие на цифрови мрежи и 

новаторски услуги; 

 максимално използване на потенциала за растеж на 

цифровата икономика. 

Информационните технологии играят централна роля в стратегията за 

икономически растеж. Въпреки че 250 млн. европейци използват интернет 

ежедневно, 18% никога не са го правили. Цифровата икономика расте 7 

пъти по-бързо от реалната икономика. Голяма част от този растеж се 

дължи на широколентовия интернет. Днешните високоскоростни 

широколентови мрежи имат същото огромно значение като 

електрическите и транспортни мрежи преди един век. Те също така 

създават условия за новаторски услуги, като електронно здравеопазване, 

интелигентни градове и производство, основано на данните. 

В рамките на стратегията за цифровия единен пазар Европейската 

комисия също така периодично преразглежда правилата в областта на 

далекосъобщенията, за да създаде стимули за инвестиции във 

високоскоростни връзки. Секторът на информационните и 
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комуникационните технологии (ИКТ) представлява близо 5% от 

икономиката на ЕС и на него се дължат една четвърт от общите разходи на 

предприятията. На инвестициите в ИКТ се дължи половината от 

нарастването на производителността в Европа. Всичко това показва 

огромната роля и значение за развитието на обществото на 

информационните технологии. Този процес обаче не трябва да бъде 

хаотичен и неуправляем, а напротив да бъде регулируем и предвидим.  

Как цифровите технологии могат да ни помагат в ежедневието? 

Програмата в областта на цифровите технологии има за цел не само 

всички европейци да имат достъп до интернет, но и да се помогне на 

хората да се ориентират в цифровия свят. Компютрите, мобилните 

телефони и цифровите технологии заемат централно място в нашето 

ежедневие и с тяхна помощ можем да се справим с много от 

предизвикателствата, пред които сме изправени — от повишаване на 

пътната безопасност и подобряване на обществените услуги до остаряване 

в по‑добро здраве и постигане на устойчива околна среда. 

Интелигентен град е място, където ефективността на традиционните 

мрежи и услуги се повишава чрез използването на цифрови и 

телекомуникационни технологии, което е от полза за неговите жители и 

предприятия. ЕС инвестира в научни изследвания и иновации и изготвя 

политики с цел подобряване на качеството на живот на гражданите и 

повишаване на устойчивостта на градовете с оглед на „целите на Европа 

за 2020 г.“. 

Комисията инвестира в електронното здравеопазване, което ще 

играе съществена роля, за да може здравното обслужване да остане на 

приемлива цена и достъпно за всички хора в застаряващите общества на 

Европа. 

Всички европейски страни имат програми за въвеждане на 

електронни правителства като възможност ефективно да се използват 

базите данни и да се облекчава административното обслужване на 

населението.  

Защита на интелектуалната собственост 

Новите информационни технологии мотивират развитието на нови 

услуги и нови продукти от различни производители. Това влияние трябва 
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да се оценява на две нива: от гледна точка на правния морал и от 

икономическа гледна точка.  

Понастоящем се разработват и обсъждат различни решения относно 

авторското право като цяло, най-вече с цел улесняване идентификацията 

на притежателите на авторското право и получаване на необходимите 

разрешения за достъп. Те включват използването на т.нар. „татуировъчни“ 

техники за произведения, разпространявани по цифровите мрежи за 

предаване на данни, нов подход към колективното управление на права и 

разработки за защита на интелектуалната собственост на договорна 

основа. 

Наред с развитието на нова информационна и комуникационна 

технология, даваща възможност за конвергенция между аудио-визуалния 

сектор, телекомуникациите и обработката на данни, се наблюдава и 

засилване на концентрациите. Възможно е една и съща икономическа 

групировка да придобие контрол върху няколко информационни канала 

или дадени медии да изчезнат или да се слеят, намалявайки по този начин 

източниците на информация. Това преструктуриране на пазара може да 

обезкуражи навлизането на нови участници или да доведе до изключване 

на най-слабите. Несъмнено консолидационен процес като този, 

подхранван от мащаба на необходимия разход на капитали, е вреден за 

свободата на информацията и за плурализма в него.  

Вярно е, че изключването на конкуренцията е смъртоносно за 

плурализма, но е вярно също, че защитата на конкуренцията сама по себе 

си не гарантира подкрепата на плурализма. На практика са възможни 

някои ситуации, които биха могли да възникнат и застрашат плурализма, 

които да не могат да бъдат решени чрез прилагане правилата на 

конкуренцията. В резултат може да не съществува съгласуваност на двете 

цели и реализацията на едната може да не гарантира постигането на 

другата. Следователно плурализмът може да бъде застрашен, когато 

липсва значително ограничение на ефективната пазарна конкуренция. 

Отсъствието на всякакви пречки може да произтича от силно 

сегментирания характер на пазарите на някои продукти. Понякога е трудно 

да се идентифицират с определена точност въпросните пазари. Затова 

препоръките към законодателствата от Европейския съюз изискват да се 
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прави разлика между абонатна телевизия, комерсиална телевизия – 

финансирана ожт реклами, и обществена телевизия поради различията в 

условията на конкуренция и съдържанието на програмите на всеки от 

трите пазара. 

Учене и иновативност чрез информационните и комуникационните 
технологии в европейското училище 

Новите интегративни и дигитални компетентности са широко 

застъпени в националните учебни планове и програми. Разработването на 

квалификационна рамка и обща рамка за оценка на основата на 

компетентностите е пряко свързано с настоящите потребности на 

глобализацията, модернизацията и обществото на знанието. Ключовите 

умения или компетентности не само помагат на учащите да навлязат в 

работната сила, но се и разглеждат като база за „сближаване на общността, 

основана на принципите на демокрация, съвместно разбирателство, 

уважение към различията и активно гражданско участие”, както и за 

постигане на „личностно удовлетворение и лично щастие”(Европейска 

комисия 2010а, с. 11). 

В осъществяване промяната на процеса на преподаване и учене се 

счита се, че ИКТ допринасят за усвояване на основни – или ключови – 

компетентности. Необходимо е учениците да постигнат „усъвършенствани 

дигитални умения” (Европейска комисия/ИКТ Клъстер 2010г., с. 11). Почти 

всички държави включват европейските ключови компетентности в своите 

ръководни документи и често препоръчват използването на 

информационните и комуникационни технологии за преподаване на тези 

компетентности. Европейската рамка за ключови компетентности за учене 

през целия живот определя и дефинира ключовите способности и знания, 

от които хората се нуждаят, за да получат работа, личностно 

удовлетворение, социално приобщаване и активно гражданско участие в 

съвременния бързо-променящ се свят. 

 

 

 

ЧЕТВЪРТА ГЛАВА 
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ФАКТОРЕН АНАЛИЗ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ, ПРИНЦИПИТЕ И 

СИЛАТА НА ВЛИЯНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКА-

ЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩЕСТВОТО В 

РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ НА ОСНОВАТА НА СТАТИСТИЧЕСКО 

ИЗСЛЕДВАНЕ  

Четвърта глава е основната изследователска част на дисертационния 

труд. В нея се представят резултатите от проведеното социологическо 

изследване и на тази база са изведени основните изводи и алтернативни 

решения.  

 

1. Профил на анкетираните лица. 

 

При подбора на респондентите са 

приложени европейските 

хоризонтални принципи за 

равенство на половете и по 

никакъв начин не е ограничавано 

участието на лицата по този 

признак. Извадката е нецелева, 

случайна. Получените резултати 

са релевантни със структурата на организациите, чиито представители са 

анкетираните лица. 

 

Обобщените резултати показват  

хармонично възрастово 

разпределение на респондентите, 

което е резултат от наложени 

устойчиви фирмени политики за 

развитие на персонала и 

кариерното развитие. 

Оптималното използване на 
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потенциала на човешките ресурси е показател за прилагане на успешни и 

ефективни корпоративни практики. 

 

Респондентите са 

представители на различни 

целеви групи с цел да се 

анализират гледните точки на 

различните йерархични 

позиции в организациите. 

 

Релацията между образователно ниво и организационна и фирмена 

култура е от съществено значение при подобен род изследвания, относно 

получаване на по-пълни и 

реалните картини на 

изследвания проблем. В 

настоящето изследване са 

обхванати целеви групи с по-

високо образование, 

ангажирани на средно и 

високо управленческо 

равнище. Този факт се явява 

сигурна предпоставка за получените адекватни отговори на 

специализираните въпроси от сферата на маркетинга.  
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Факторен анализ на ролята на информационните технологии (IT) 

за развитието на бизнеса  

ИТ оказват влияние върху всички аспекти на дейността на всяка 

компания. Използването на Интернет осигурява равни възможности за 

мениджмънт на огромен кръг участници, независимо от 

местоположението им. Информационните технологии: 

 Позволяват да се активизират и ефективно използват 

информационните ресурси на обществото. 

 Позволяват да се оптимизират и в много от случаите да се 

автоматизират информационните процеси. 

 Явяват се компонент на бизнес или социални технологии, като 

при това като правило реализират най-важните „интелектуални“ функции 

на тези технологии. 

 Играят изключително важна роля в осигуряване 

информационното взаимодействие между хората, както и при 

разпространение на масова информация. 

Електронният бизнес е едно от най – важните и значими явления от 

края на ХХ и началото на ХХI век. Могат да се разграничат няколко типични 

нови възможности, които Интернет разкрива пред бизнеса: 

Първо – разпространяване на информация за продукти и услуги и 

търсене на възможности за бизнес контакти и взаимноизгодно 

сътрудничество чрез Web. 

Второ – работа с приложенията за електронна търговия, които 

позволяват директно на сайта да се поръча и заплати за продукти и услуги, 

а след това те да се получат по някои от традиционните начини. 

Трето, най-високо ниво е електронният бизнес, т.е. използването на 

Web във всички аспекти на бизнеса. Това означава изграждане на 

вътрешна интранет мрежа, която обединява всички служители и рязко 

повишава ефективността на тяхното общуване, планиране на работата, 

управление и обучение. Освен това е задължително включването към 

вътрешното информационно пространство на фирмите на външни 

партньори (доставчици, клиенти, производители) и използване 

принципите на електронната търговия, т.е. изграждане на екстранет 
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мрежа. Това позволява на компанията да намали разходите, да 

оптимизира бизнес процесите и да премине към съвършено нови бизнес 

схеми. Основните направления на електронния бизнес практически 

засягат всички сфери на човешката дейност – научнопроизводствена, 

социална, административна. 

Чрез въпросите в първата част на анкетата се цели да се изследват 

познанията и разбиранията на респондентите за ролята и значението на 

информационните технологии върху развитие на бизнеса. Обобщената 

картина показва, че познанията са много разнопосочни и не винаги се 

доближават до съвременните тенденции и знания. На конкретните 

въпроси се наблюдават различни нива на познания и тенденции сред 

анкетираните лица. 

На въпроса как информационните технологии влияят на бизнеса, 

отговорите са разнопосочни, защото представителите на целевите групи 

преценяват от различни йерархични позиции влиянието на IT върху 

бизнеса – 18% оценяват влиянието върху автоматизация, контрол на 

разходите и ефективността; 44% върху продуктивност и информираност; 

24% върху създаване на нови бизнес модели и едва 14% върху създаване 

на стойност. 
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Фиг.4.5. Еволюция на ролята на IT за бизнеса12 

Очевиден е дисбаланса на тези отговори с тендинциите във времето. 

Налице са остарели представи за съвременното развитие и скорост на 

технологичните промени, влияещи силно върху развитието на бизнеса.. 

 

При оценка на степента на въздействие на IT върху организационните 

възможности се проявяват разбиранията на респондентите както следва: 

 

№ Фирмени процеси Много 
силно 

Силно Средно Слабо 

1. Автоматизация на процесите 38%    

2. Анализ на данни и 
информационно обслужване 

 26%   

3. Управление на данни и знания  24%   

4. Проследяване, контрол и 
обратна връзка на процеси 

 8%   

5. Интеграция   4%  

 

Интересни са резултатите при оценка на тенденциите в използването 

на IT за целите на бизнеса. 34% оценяват на първо място по използване на 

IT за стратегическото управление на информацията, на второ място – 25% 

за съкращаване на разходите и реинженеринг на трето място 21% за 

поддръжка на по-съвършенни бизнес процеси и на четвърто място – 20% 

за създаване на нови продукти и услуги. 

В долната таблица са посочени становищата на респондентите по въпроса 

„има ли според тях връзка между стратегията в областта на IT и 

корпоративната стратегия и ако има в каква степен?“ 

 

№ Маркетингови функции Много 
силна 

Силна Средна Слаба 

1. Нови конкурентни преимущества 28%    

2. Нови схеми за работа с клиентите   15%  

3. Мащабиране на бизнеса  17%   

                                                           
12 Тужаров, Хр., Стефан Калчев, Васил Милев, (2010), Архитектура на 

предприятие, С, изд. „Асеневци“ 
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4. Увеличаване скоростта на приемане 
оптимални управленски решения 

  8%  

5. По-ефективно използване на 
ресурсите 

  7%  

6. Доверие на акционерите     7% 

7. Реклама   5%  

8. Промоции    3% 

9. Лични продажби    5% 

10. Работа с важни клиенти    3% 

11. Връзки с обществеността    2% 

Основни изводи от първата част на изследването са: 

1. Респондентите реално оценяват развитието на информационните 

технологии и факта, че те не само обезпечават потребностите на 

обществото от продукти и услуги, но и се явяват основен фактор за по-

ефективно използване на ресурсите. Промените в околната среда водят до 

последици за икономиката, които принуждават бизнеса да отговаря 

адекватно, за да може да се задържи на конкурентния пазар. 

2. Силата на влияние на факторите идентифицирани от внедряването 

на IT върху организационните възможности на корпорациите трудно се 

определя чрез измерителна скала, а по-скоро изисква икономически 

анализ за определен времеви период при предварително установени 

критерии за оценка.  

3. Безспорно е влиянието на фирмените усилия за повишаване на 

знанието на кадрите, с цел по-рационално използване на най-скъпия 

ресурс - информацията. Глобалните промени в управлението на 

световните процеси, доведоха до необходимостта от нова концепция за 

развитие на икономиката, основана на знания и ефективно използване на 

информацията. Информацията се наложи като стратегическа ценност за 

всяка организация. Развитието на технологиите доведе до създаването и 

възникването на глобални системи за доставка и използване на 

информацията. Тя се превърна в най-скъпия корпоративен ресурс.  

4. Анализът на обобщената информация показа също, че за да бъдат 

успешни иновациите в една фирма е необходимо, тя да полага усилия и да 

инвестира в квалификацията на човешкия си ресурс чрез непрекъснато 

обучение, за да формира информационни знания и управленски 

компетентности с оглед постигане на по-висока степен на иновативност. 
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5. Организациите предприеха стратегии за по-висока 

производителност и качество, основани на базата на знанията. Промените 

създадоха условия за конкуренция, основана на бързината на приемане на 

решения. Тези условия наложиха потребността от съвременни 

информационни технологии, които да създават възможности за 

обединяване на процеси, данни, да позволяват интегриране на различни 

информационни системи, да се съкращава продължителността на бизнес 

процесите и да се виртуализира бизнеса. Тази релация се потвърждава не 

само от отговорите на респондентите, но и от реалната бизнес практика.  

6.  Интензивността на конкуренцията е трудно контролируема 

величина, върху която влияят много фактори. Това налага фирмите да 

отделят много средства и усилия за проследяване и управление на 

процеса. Глобалното развитие на икономиката е решаващия външен 

фактор върху конкуренцията. 

7. Потвърждава се тезата, че между корпоративната стратегия в 

областта на IT и маркетинговата корпоративна стратегия е налице 

правопропорпционална релация. Но всичко това днес е постижимо само 

при ефективно използване на информационните технологии.  

 

Факторен анализ на ролята на информационните технологии (IT) 

върху съвременните медии. 

На основата на технологичните промени в телекомуникационната 

инфраструктура се развива по-бързо процесът на глобализация на 

стопанските връзки и на човешкото общуване. Благодарение на 

свързването на телефона с персоналния компютър и с телевизионния 

екран свободно комуникират не само големите предприятия и 

институции, но и всеки гражданин. Интерактивният консуматор на медиен 

продукт има достъп до библиотеки, до различни бази данни, до музеи и 

институции. Той може да изпраща електронна поща, да си поръчва 

образователни програми или филми. Всичко това става възможно 

благодарение на компютъра, който интигрира текст, графики, рисувани 

филми, музика картина и видеофилми в едно. За този ефект работят 

сливащите се индустриални клонове – производството на компютри, на 

развлекателна електроника, на телекомуникации, на медийни 
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образователни и развлекателни програми – всичко това на базата на 

очаквано активно индивидуално търсене. Поставено с началото на нова 

комуникационна култура, когато участникът води творчески диалог и сам 

произвежда информационен сборен продукт. 

За разлика от средставата за масова комуникация компютърът 

позволява повече посоки на общуване – т.е. може да бъде еднопосочна с 

пасивно получаване или двупосочна и интерактивна. Смисълът на 

компютърно опосредстваната комуникация подлежи на промени в 

съответствие със социалния или технологическия конкекст. Тя оперира в 

човешки контекст и е богата платформа за човешка комуникация.13  

Общото понятие за всичко, изброено до тук, би било удачно да е 

медия. Телевизия, вестник, радио и компютър като компонент на 

мултимедийно общуване – това са медии. Разликата между това понятие 

и понятието масмедии е в допускането, че новите технологии позволяват 

много по-разнообразно предлагане и индивидуален канал за общуване 

между източника и рецепиента.14 

Безспорно чрез социалните медии бизнесът общува най-пълноценно 

със своите клиенти. Социалните платформи предоставят възможно най-

добрите и най-разнообразни формати на обмяна на информация и емоции 

между потребителите. Днес, почти всяка инвестираща с дигитално 

присъствие и комуникация марка, е представена със сигурност във 

Фейсбук, понякога в LinkedIn, при наличие на видео реклами и 

презентации има собствен канал в YouTube, профил в Google+, канал във 

Vimeo, маркирана е във Foursquare и т.н. Опитва се да взима максимума 

от всички подходящи социални канали. 

На въпроса „Вашата фирма използва ли социалните мрежи като част 
от корпоративната маркетингова стратегия?“, респондентите отговарят: 

 

                                                           
13Дерменджиева, Гр., (2001), Компютърно опосредстваната 

комуникация. С., с. 37 
14 Филева, П., (2003), Глобализация и медии, С., Военно издателство, 

с.112 
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Тези резултати недвусмислено показват, че корпорациите не си 

представят развитието на своите фирми без използването на 

възможностите на съвременните информационни технологии. В същото 

време е голям процентът на корпорациите, които въпреки правилния 

подход не довеждат нещата до край. Обикновено с вътрешни ресурси: 

регистрира профили, брандира ги тук там с подръчни средства и „започва“ 

да ги поддържа. Обикновено това продължава 2-3 месеца и постепенно 

ентусиазмът секва. Причините са ясни – ангажираният човек или екип 

прави това между другото, или от лично любопитство и натрупан личен 

опит в социалните медии, или подценявайки ангажимента. Често 

оправданието за този вътрешен избор е, че е финансово по-ренталбилно 

и да не се правят допълнителни разходи за маркетинг. За съжаление, 

резултатът е неадекватна поддръжка, липса на: стратегия, стил, ритъм и 

професионално отношение, а още по-често замиране на поддръжката. 

Пропуснатите ползи, които има бизнесът, далеч не могат да компенсират 

спестения бюджет и ангажирането на дигитална специалисти. 

В Сърбия се наблюдава неадекватното отношение и подценяване на 

инвестицията в изграждане на дигитална стратегия за социални медии и 

изпълнението й. Често позакъснелите в присъствие в социалните медии 

марки, правят това късно. Основно предизвикателство е, че техните 

конкуренти вече отдавна са го направили, станали са по-популярни, трупат 

34%

6%

38%

22%

Вашата фирма използва ли социалните мрежи като 
част от корпоративната стратегия

Да, активно

Не, по никакъв 
начин

Да и очаква 
възвращаемост

Само за сериозна 
работа
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девиденти, привличат от техните клиенти и пазарен дял и т.н. Много е 

тъжно един бизнес да се ориентира към социалните медии, поради тази 

причина, опитвайки се да настигне влака/конкурентите си.  

Тези изводи се потвърждават и от отговора на следващия въпрос за 

изследване степента на значимост на възможните дейности в социалните 

мрежи върху ефективното корпоративно управление. 

 

№ Дейности в социалните мрежи Много 
силно 

Силно Средно Слао 

1. Използване на корпоративния 
профил в социалните мрежи 

 18%   

2. Несъгласуваност в действията, 
няма фокус върху целите!  

24%    

3. Фирмата не създава диалози в 
социалните медии, а разчита на 
монолози  

18%    

4. Личните и професионалните 
социални профили се размиват 
един в друг. 

  14“  

5. Фирмите не знаят как да 
използват съвместно интернет 
маркетинга с традиционните 
медия и комуникационни канали 

 21%   

6. Социалните медии се използват 
като резервна стратегия, а не като 
част от общата. 

 5%   

 

Основни изводи от втората част на изследването са: 

1. Изследването, познаването и анализирането на факторите, 

които мотивират и влияят върху потребителите на социалните мрежи и 

моделите на потребителско поведение ще позволят на организацията да 

планира и изгради една успешна, адаптирана към хората стратегия за 

социалните медии с цел създаване на ангажираност и социална 

комуникация. 

2. Безспорно чрез социалните медии бизнесът общува най-

пълноценно със своите клиенти. Социалните платформи предоставят 

възможно най-добрите и най-разнообразни формати на обмяна на 

информация и емоции между потребителите. 
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Факторен анализ на ролята на информационните технологии (IT) 

за развитието на обществото. 

Динамиката в изменението на темповете с които се развиват и 

усвояват новите информационни технологии, обуславят необходимостта 

от търсене на подходящи методи и средства за управление процеса на 

интегриране на тези технологии в общественото ежедневие. 

Днешните високоскоростни широколентови мрежи имат същото 

огромно значение като електрическите и транспортни мрежи преди един 

век. Те също така създават условия за новаторски услуги, като електронно 

здравеопазване, електронно правителство, интелигентни градове и 

производство, основано на данните. 

Европейската комисия насърчава разпространяването на 

широколентов интернет чрез: 

 нови правила за намаляване на разходите; 

 препоръка за мрежи за достъп от следващо поколение; 

 преразглеждане на насоките за държавните помощи за 

широколентов интернет. 

Програмата в областта на цифровите технологии за Европа ще 

помогне на европейските граждани и предприятия да извлекат 

максимална полза от цифровите технологии. Цифровата икономика 

нараства седем пъти по бързо в сравнение с останалите икономически 

сектори, но понастоящем потенциалът ѝ не може да се разгърне поради 

липсата на цялостна общоевропейска рамка за политиките. Европа 

изостава спрямо други страни по отношение на бързите, надеждни и 

свързани цифрови мрежи, които са в основата на икономиката и на всяка 

част от нашия стопански и личен живот. 

Идентична е и оценката на респондентите за наложителните основни 

принципи, които трябва да подпомогнат развитието на информационното 

общество: 
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Навлизането на ИТ в домашната среда става с огромна скорост и хората 

не успяват да реагират адекватно на тези промени. Въпросите за 

сигурността днес са особено актуални. В съвременния живот все по-бързо 

навлизат т.н. умни къщи, управление на данни от разстояние и он-лайн и 

т.н. Използваните технологии и преспективите за бъдещото им развитие е 

в унисон със съвременното развитие на информационните, 

комуникационните и електронни технологии, които позволиха да се 

постави начало на сериозна промяна, относно мястото, в което живеем и 

разглеждаме като най-важно в личния си живот.  

Много адекватно е поведението на респондентите оценявайки силата 

на значимост на характерните черти на информационната икономика. 

 

№ Фактори Много 
силно 

Силно Средно Слабо Не 
влияе 

1. Кардинално се променя 
ролята на човека в 
икономиката 

32%     

2. Творческия труд се 
явява доминиращ в 
производството 

 21%    

42%

21%

24%

13%

Основни принципи, подпомагащи развитието на 
информационното общество

Права на 
гражданите

Достъпност

Интегриране на 
националните ИКТ 
ресурси
Качество на 
електронното 
съдържание
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3. Човешкият интелект 
става главна 
производствена сила 

 22%    

4. Основна част в 
икономиката заема 
дейността по 
производство, 
обработка, 
съхраняване и 
разпространение на 
информация и знания. 

 25%    

 

Основни изводи от третата част на изследването са: 

 

1. Със своите възможности за съхранение и обработка на големи 

масиви от данни, компютърната  техника  и  изградената комуникационна  

инфраструктура  за високоскоростен обмен на данни, предлагат редица  

възможности  за  приложение  на информационните  системи и технологии 

(ИСТ) в мениджмънта на фирмената дейност. 

2. Използването на различни начини за представяне на текст, 

графика, видео и звук, както и многообразието от периферни устройства 

за въвеждане и извеждане на данни, едновременният достъп на 

потребители с различни права, намерения и способности, обуславят 

необходимостта от търсене на нови форми, начини и средства за 

управление на информационните ресурси в съответствие с все по-

широкото приложение на информационните технологии (ИТ) в различни 

сфери на общественото и фирмено управление. 

 

Основни изводи от изследването 

Проведеното изследване е извадково в определена генерална 

съвкупност, която има сходно поведение. Получената “снимка” на 

позиционирането на респондентите в конкретната област на пазарната 

среда, на параметрите на тяхното потребителско поведение, на 

отношението им към конкурентите и към останалите елементи на 

външната среда, дава ясна позиция за водещите корпоративни принципи. 

С отговорите се регистрират и зависимости между два или повече 
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признака като тези зависимости са с функционален, а не с причинно-

следствен характер. Естествено, на базата на обобщените резултати могат 

да се откроят тендинции и да се генерират конкретни препоръки за 

поведение. Получените изводи могат да се структурират в няколко групи: 

Първа група: Развитие на информационно-комуникационните 

технологии, знания, компетентности, стратегии.  

Формирането, и в крайна сметка наличието на икономика основана 

на знанието, се определя като стратегически приоритет. Концепцията за 

икономика на знанието, приема като изходна теорията за 

информационното общество и по много признаци е идентична с нея. 

Всъщност изграждането на информационно общество е тясно преплетено 

с изграждането на икономика на знанието.  
Респондентите показват добри познания върху темата „ролята на 

информационно-комуникационните технологии за развитие на 

обществото“, което е предпоставка за ефективно използване 

достиженията на информационните технологии в ежедневието и за 

развитие на съвременен бизнес. Релацията „знания и компетентности-

успешна реализация“ е пряка и право-пропорционална. Респондентите 

оценяват силата на влияние на факторите на обкръжаващата среда върху 

развитието и приложението на ИТ. 

Втора група: Влиянието, което оказват протичащите процеси на 

промяна, трябва да се разглеждат глобално. Те засягат цялостната 

комуникационна система – медиите като средство за масова и 

индивидуална комуникация, съобщенията и техните телекомуникационни 

и електронни преносители. Всеобхватно погледнато, това са 

телекомуникациите, информационните услуги и масмедиите, 

включително и мултимедията с нейния интерактивен начин на общуване. 

Трета група: Върху ефективността от приложението на ИКТ важно 

място заемат редица предпоставки, както от обективен така и от 

субективен характер. Отчитането на това многообразие от фактори, оказва 

съществено влияние върху ефективността от внедряването и използването 

на ИКТ. Така например ИТ няма да бъдат ефективно използвани ако е 

предвидено посредством тях да се компютъризират традиционни бизнес 

процеси, без да се отчитат техните иновативни възможности за групова 
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работа, създаване и поддържане на различни бази от данни, решения, 

документи, експертно консултиране и прогнозиране, електронни срещи и 

други. 

Четвърта група: Многообразието от начини за представяне, 

високоскоростната обработка и обмен на данни, превръщат 

компютърната техника и информационни технологии във фактор с 

иновативно значение в развитието на методологиите за фирмен и 

административен мениджмънт. Използването на телекомуникационните 

мрежи, електронна поща, електронните конференции, експертните 

системи и други, предлагат редица нови форми, начини и средства при 

реализирането на различните бизнес и мениджмънт дейности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение на настоящия дисертационен труд трябва да се посочат 

няколко основни извода: 

1. По безспорен начин е доказана основната изследователска теза 

на дисертационния труд, че бурното развитие на информационните и 

комуникационните технологии предизвиква съществени изменения в 

методите и средствата на материалния свят като създава нови продукти и 

услуги и в крайна сметка налага цялостна промяна в структурата и 

функционирането на обществото. Промяната води до изграждане на 

качествено нови модели, връзки и взаимоотношения във всички сектори и 

дейности на обществото. Днес въпросът е не дали да се развиват ИКТ, а 

колко бързо да става това и как да се създават предпоставки достъпът на 

постиженията да стига до повече потребители и с по-високо качество и 

сигурност. 

2. Изразените отговори на изследователското проучване 

потвърдиха предварително формираните авторски хипотези: 

 Първа хипотеза на изследването: ефективното 

използване на информационните ресурси на обществото е функционално 

зависимо от оптимизирането и автоматизирането на информационните 

процеси в бизнеса и социалните технологии. Анализът на иновациите, 

базирани на използване на съвременни информационни и 
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комуникационни технологии през последните години показва: интензивно 

и разширяващо се разпространение на интернет технологиите като 

средство за комуникация; създаването на разнообразни по структура, 

съдържание и методи на управление бази от данни; глобализация на 

информацията, нарастване на обема, улесняване на достъпа и нейното 

разпространение; разработване и внедряване на средства за защита и 

сигурност на информацията; все по-голямо обвързване и зависимост на 

разнообразните човешки комуникационни дейности: социални, бизнес, на 

личността от информационните и комуникационни технологии и 

разработените на тяхната база инструменти.  

 Втора хипотеза на изследването: Търсенето и 

анализирането на мотивационните фактори и модели на поведение на 

потребителите на социалните медии, определят изграждане на 

динамична, адаптирана към хората стратегия за социална комуникация, 

водеща до устойчиво развитие на съвременната медия. Очевидно е, че 

значителното нарастване на популярността и разпространението на 

социалните мрежи, базирани на Интернет технологиите и възможностите, 

които те предлагат няма как да останат встрани от интересите на бизнеса, 

заради новите начини за достигане до потенциалните клиенти и 

взаимодействието с тях, което позволяват да бъде осъществено. Базата 

данни, които акумулират те и ценността на информацията, с която 

разполагат може да бъде в основата на следващите технологични 

иновации. Можем да кажем, че повечето млади хора, които работят в 

различните компании имат желанието да навлязат в дълбините на 

социалните мрежи, да ги опознаят по-добре, за да могат да ги използват 

пълноценно и да популяризират тяхната компания в сферата на бизнеса, с 

който се занимават. Предизвикателството в момента, е как успешно да се 

интегрират тези „нови” медии във всеки бизнес. 

 Трета хипотеза на изследването: Изграждането на 

икономика на знанието е предпоставка за изграждане на информационно 

общество в Република Сърбия. Развитието на информационните 

технологии играе решаваща роля в процеса на информатизацията на 

обществото, в т.ч. в системите на образование, култура, сигурност. 

Европейската рамка за ключови компетентности за учене през целия 



Автореферат на Саня Драганова Николич 
39 

живот (1) определя и дефинира ключовите способности и знания, от които 

хората се нуждаят, за да получат работа, личностно удовлетворение, 

социално приобщаване и активно гражданско участие в съвременния 

бързо променящ се свят. 

Училищата могат да помогнат на своите ученици като ги научат от 

ранна възраст да гледат критично на своето обучение и развитие, да умеят 

да работят самостоятелно и съвместно, да знаят да търсят информация и 

подкрепа там, където е необходимо и да използват всички възможности, 

които им предлагат новите технологии (Европейска комисия: European 

Commission, 2008c). 

Използването на ИКТ от преподавателите може да допринесе за 

много неща, които биха могли дори да се увеличат, ако самите ученици 

притежават способности да използват информационните технологии в 

процеса на учене.  

Перспективи  

Световната икономика се променя бързо. В цифровата епоха 

надпреварата за иновации, умения и пазари принуждава всички 

европейски страни да предвиждат промените и да се адаптират към тях, 

за да преуспяват.  

Европейският съвет от юни 2013 г. (Стратегическа програма) подчерта 

ролята на Програмата в областта на цифровите технологии в ЕС, като:  

• повтори своя призив за завършване на цифровия единен пазар до 

2015 г.;  

• насочи вниманието към належащата необходимост от инвестиции в 

телекомуникационната инфраструктура;  

• призова за насърчаване на развитието на подходящи умения за 

съвременната икономика;  

• подчерта значението на работата с нашите партньори за борба с 

киберпрестъпността.  

Комисията ще представи предложения за завършване на цифровия 

единен пазар, по-специално чрез:  

• по-амбициозна реформа на правилата в областта на 

далекосъобщенията и модернизиране на правилата за авторското право, 

като се отчита богатото културно многообразие на Европа;  
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• модернизиране и опростяване на правилата за пазаруване онлайн 

и за покупка на цифрово съдържание;  

• създаване на хармонизиран подход към радиочестотния спектър 

между държавите членки;  

• подкрепа за изграждането на висококачествена цифрова мрежова 

инфраструктура, която да бъде в основата на всички сектори в цяла Европа;  

• подпомагане на дейности за превръщане на научните изследвания 

в областта на цифровите технологии в успешни европейски иновации, 

насърчаване на предприемачеството и стимули за стартиращите 

предприятия, развитието на нови предприятия и създаването на работни 

места;  

• разработване и прилагане на мерки за повишаване на сигурността 

на интернет в Европа, за да могат гражданите и предприятията да се 

възползват максимално от цифровата икономика. 
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ІІІ. НАУЧЕН ПРИНОС НА ДИСЕРТАЦИЯТА 

 

Основните научни постижения с приносен характер, съдържащи се в 

дисертационния труд се разглеждат в няколко аспекта: 

А.   Формулиране на нови проблеми: 

 Недостатъчна експертиза у основното население относно 

цифровите технологии и липса на умения за тяхното рационално 

използване.  

Б. Доказване проявите на нови въздействия на известни и 

дефинирани проблеми 

 Дигитализацията на информацията, непрекъснатият поток от 

технологични иновации в сферата на комуникацията и изискванията на 

потребителите влияят върху разширяването на услугите и решително 

променят начина на живот на по-интелигентната част на обществото. 

В. Потвърждаване на тезата за значимото влияние на 

информационните технологии в осигуряване на взаимодействие и 

комуникация между хората, на тяхната информираност и интелектуално 

развитие. 

Г. Идентифицирани са основните групи фактори и тяхната степен на 

значимост, които въздействат върху развитието на корпоративния 

маркетинг чрез социалните медии. 

Д. В чисто практически аспект дисертационният труд чрез 

задълбочения анализ на статистическото изследване дава възможност на 

корпорациите да коригират организационни пропуски, да развият 

ефективна система за осигуряване на знания и умения на хората, да 

адаптират личностни характеристики и модели на поведение, да 

осъществят адекватни промени в извършването на различни бизнес и 

мениджмънт дейности, в съответствие с променящата се информационна 

инфраструктура.  
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