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Използвани термини, съкращения и конвенции 
 

Ansoff’s “Product-Market” Matrix Матрица „Продукт-пазар“ на Игор Ансоф 
Apache HTTP Server Уеб сървър с отворен код Apache HTTP Server 
Balanced Scorecard Methodology Методология „Карта на балансираните резултати“ 
Balanced Scorecard Model  Модел „Карта на балансираните резултати“ 
Business Model Canvas Платно за моделиране на бизнес модел 
Core Competences analysis Анализ на ключовите компетенции  
Cost of Acquiring a Customer (САС) Цена на придобиване на клиент 
CSS (Cascading Style Sheets) Език за описание на стилове CSS 
Customer Development Model Модел за развитието на клиентите 
GAP analysis GAP анализ 
Google Chrome (browser) Уеб браузър на компанията Google (Google Chrome) 
HTML (HyperText Markup Language) Език за маркиране на хипертекст HTML 
Internet Explorer (browser) Уеб браузър на компанията Майкрoсофт  
JavaScript Език за програмиране JavaScript 
LAMP (Linux-Apache-MySQL-PHP) абр. за конфигурация Linux-Apache-MySQL-PHP 
Lifetime Value of a Customer (LVC) Приходи от клиент  за целия период на обслужване 
Mozilla Firefox (browser) Браузър с отворен код Mozilla Firefox 
MySQL Система за управление на бази данни MySQL 
Niche/Gap analysis Анализ на нишата на продукта 
Opera (browser) Уеб браузър на компанията Opera 
PEST (PESTEL/PESTLE) analysis PEST (PESTEL/PESTLE) анализ 
PHP (Hypertext Preprocessor) Скриптов език за уеб програмиране върху 

сървърната страна с отворен код 
Porter’s five forces analysis  Aнализ “Петте сили на Портър“ 
Porter’s Generic Strategies Основните стратегии на Портър 
PostgreSQL Система за управление на бази данни PostgreSQL 
Product Development Model Модел на развитие на продукта 
Product-Market Fit Метод за свързване на елементи пазар и продукт 
Safari (browser) Уеб браузър на компанията Apple 
SIAMC (Strategy Identifying and  Стратегическо платно за идентифициране и 
Analysing Modeling Canvas) анализиране на стратегии 
SIAMS (Strategy Identifying and  Система за моделиране, идентифициране и  
Analysing Modeling System) анализиране на стратегии 
SQL (Structured Query Language) Език за програмиране за управление на данни в 

релационни системи за управление на бази данни 
SWOT analysis SWOT анализ 
Three-tier architecture Трислойна архитектура 
TOWS Matrix Матрица TOWS 
Unique Selling Proposition analysis Анализ на уникалността на продукта 
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ГЛАВА 1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Проблемите, свързани с моделирането на стратегии на технологичните 
стартиращи компании, са предмет на все по-голям интерес в научните среди, поради 
наличието на изключително малък брой разработени инструменти, модели и методики в 
тази нова сфера [6,30,80,81] и разработването на съществуващите класически модели и 
методики за моделиране на стратегии главно за развити компании[2,57,58,71-74,105-117], 
които обаче са с различни характеристики, цели и нужди от тези на стартиращите 
технологични компании[57], поради което и разработените за техните нужди инструменти 
и методики са неподходящи за нуждите на технологичните стартиращи компании. 

Технологичните стартиращи компании допълнително се различават от развитите 
компании [57,58] по своите особености, тип на управление, нужди и характеристики, 
което от своя страна обуславя и наличието, макар и в начален етап, на опити за развитие 
на инструменти, методи и софтуерни продукти [6,30,80,81], подпомагащи тяхното 
управление. Управлението на дадена компания, от друга страна, бива два типа: 
стратегическо и оперативно [45]. И докато оперативното управление е предмет на 
дейност след стартиране дейността на компанията [57], то стратегическото управление е 
предмет на дейност предшестваща оперативното управление [58] и задаваща му целите, 
методите и посоката, които компанията се стреми да реализира чрез дейностите от 
оперативното управление[43,44,72,73,74]. Целеполагането, посоката и методите на 
достигането на целите, обаче, са предмет на стратегическото управление и са от 
изключителна важност за успеха на всяка компания. 

Настоящият труд разглежда проблемната област на моделиране на стратегии за 
стартиращи технологични компании, като в процеса обхваща изследване на нуждите, 
проблемите и спецификата на технологичните стартиращи компании, наличието на 
инструменти, модели и методики за моделиране на стратегии, подбор на приложимите 
елементи от класическото стратегическо управление, за нуждите на технологичните 
стартиращи компании, дефиниране на необходимите за разработване инструменти, 
модели и методика, както и тяхното приложение чрез изграждането на принципно нов 
тип софтуерно решение, разработено на базата на предложените в настоящата 
дисертация инструменти, модели и методика за моделиране на стратегии за стартиращи 
технологични компании, чиято приложимост да бъде апробирана чрез провеждането на 
експерименти в областта. 

 

1. Дефиниране на проблема 
 
Дефинирането на проблема, изследван в настоящата дисертация е породено от 

бурното развитие на технологичното предприемачество в последните няколко години 
[90,91] и наличието на нисък процент на успешни технологични стартиращи компании в 
България, а и в глобален мащаб (подробно разгледани в глава 2, точка 2.2.) 
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Обект на изследване са: технологичните стартиращи компании1 в сферата на 
информационните технологии в България.  

Предмет на изследване е: процесът на стратегическо моделиране на 
технологичните стартиращи компании, техните инструменти, модели, методики и връзка с 
процесите на стратегически анализ и стратегическо имплементиране, като част от 
цялостния процес на стратегическо управление. 

Проблемът, изследван в настоящата дисертация е липсата на специално 
разработени и съобразени със спецификите на технологичните стартиращи компании, 
техните продукти и пазар, методика за моделиране на стратегии в теорията на 
класическото стратегическо управление. Липсата на специфични за технологичните 
стартиращи компании инструменти за цялостен стратегически анализ и специфични 
модели на стратегии за технологичните стартиращи компании, също е част от 
изследвания проблем, както и последващо специфично разработено за стратегическите 
нужди на технологичните стартиращи компании софтуерно решение.  

С бурното развитие на областта в последните няколко години се появиха няколко 
продукта, целящи решение на проблемите в управлението на стартиращите 
компании[93,94], но свързани с процеса на оперативно управление, а не със 
стратегическото управление, както и свързани с разработването на бизнес модел и 
добавяне на стойност към продукта[92] (последните две базирани на научни 
изследвания), като решенията са представени чрез уеб базирани софтуерни системи, 
отново разработени от стартиращи компании. Това от своя страна, също подчертава 
нуждата от задълбочено научно изследване на нуждите на технологичните стартиращи 
компании.  

Най-близкото до изследваната проблемна област софтуерно решение е 
реализирано през 2011 година за първи път и подпомага изграждане на бизнес модел на 
стартиращите компании [92], което обаче е само малка част от изграждането на цялостна 
стратегия за стартиращите компании и също не е заместител на софтуерно решение за 
цялостно стратегическо моделиране. През 2014 година за първи път бяха разработени и 
представени няколко продукта, подпомагащи оперативното управление на стартиращи 
компании, предложено от други стартиращи компании, но тези продукти не са 
заместители на нуждите на стратегическото управление и по-конкретно на процесите на 
моделиране на стратегии за стартиращите технологични компании[94].  

Липсата на проучване на нуждите на стартиращите технологични компании в 
областта на стратегическото управление[57] за разработване на такива софтуерни 
решения за стратегическо управление за технологични стартиращи компании е една от 
основните причини за липсата на такива реализирани софтуерни решения, като областта 
следва да се изследва и да се идентифицират приложимите и неприложимите елементи 
за стартиращите технологични компании от класическото стратегическо управление и да 

                                                             
1 Забележка: терминът „технологични стартиращи компании“ ще бъде използван 

като синоним на термина „технологични стартиращи предприятия“, възприет в 
българското законодателство. 
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се дефинират, разработят и апробират решения, които да подпомогнат моделирането на 
стратегии за стартиращи технологични компании.  
 

2. Цели и задачи на дисертационния труд 
 

За решаване на проблема, поставен в предишната точка, следва да се дефинират 
цели за изпълнение в настоящата дисертация и задачи, водещи към постигането на 
заложените цели. 

Целите, заложени в настоящия дисертационен труд, са: 
  
- Обзор и анализ на процеса на стратегическо управление и моделиране за 

стартиращи технологични компании 
- Обзор и анализ на съществуващите инструменти и методи за стратегическо 

моделиране на стартиращи технологични компании 
- Моделиране на иновативен стратегически инструмент, подпомагащ събирането 

на качествени данни за анализ и използването им при моделирането на стратегии за 
технологичните стартиращи компании 

- Извеждане на основните характеристики на видовете стратегии за стартиращите 
технологични компании и тяхното класифициране 

- Разработване на подходящ модел за балансирано развитие в моделирането на 
стратегии за технологичните стартиращи компании 

- Разработване на подходящ процес за моделиране на стратегии за приложение 
при технологичните стартиращи компании  

- Разработване на модели на основни типови стратегии за технологичните 
стартиращи компании 

- Разработване на методика за моделиране на стратегии за приложение при 
технологичните стартиращи компании  

- Изграждане на софтуерно решение за цялостно моделиране на стратегии за 
стартиращи технологични компании 

Задачите, заложени в настоящия дисертационен труд, целящи постигане на 
поставените цели, са: 

- Проучване, обзор и анализ на процесите на стратегическо управление и 
моделиране на стратегии на стартиращи технологични предприятия 

-  Проучване, обзор и анализиране на съществуващите инструменти и модели за 
идентифициране, моделиране и анализ на стратегии, спецификите на технологичните 
стартиращи компании и проблемите, свързани с приложението на съществуващите 
методики и инструменти от стратегическото управление за моделиране на стратегии при 
стартиращи технологични компании 

-  Проучване и анализ на степента на приложимост на основните елементи от 
класическите инструменти за стратегически анализ при стартиращите технологични 
компании с цел разработване на иновативен стратегически инструмент за анализ на 
данните при моделирането на стратегии за технологичните стартиращи компании 
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-  Извеждане на основните характеристики на видовете стратегии за стартиращи 
технологични компании и категоризиране на основните видове стратегиите за стартиращи 
технологични компании 

- Разработване на подходящ иновативен модел за балансирано развитие в 
моделирането на стратегии за технологичните стартиращи компании 

-  Разработване на подходящ процес за моделиране на стратегии, отговарящ на 
спецификите на технологичните стартиращи компании 

- Разработване на модели на основни типови стратегии за технологичните 
стартиращи компании 

- Разработване на иновативна методика за моделиране на стратегии при 
технологични стартиращи компании 

-  Разработване на софтуерно решение, прилагащо разработената методика при 
моделирането на стратегии за технологични стартиращи компании, сравнителен анализ 
със съществуващите решения 

-   Апробиране на разработените инструмент, модели и методика  
-  Анализ на резултатите от апробирането и извеждане на изводи за подобрение 

на разработените в настоящата дисертация инструмент, модели или методика за 
моделиране на стратегии за стартиращи технологични компании 

 

3. Структура на дисертацията 
 
Глава първа-Въведение представлява уводен раздел от настоящия дисертационен 

труд, съдържащ основна информация за разглеждания проблем, разглежданите в 
настоящата дисертация област, обект, предмет, проблем, поставените цели и задачи пред 
дисертационния труд, структурата на дисертацията и използваните термини и 
съкращения.  

Глава втора съдържа проучване на проблемите в областта и разглежда основните 
теоретични елементи в процеса на стратегическо управление, като търси изпълнение на 
следните поставени задачи: проучване, обзор и анализ на цялостния процес на 
стратегическо управление и мястото на стратегическото моделиране в него; проучване, 
обзор и анализ на спецификите на технологичните стартиращи компании; проучване, 
обзор и анализ на съществуващите инструменти и модели за идентифициране, 
моделиране и анализ на стратегии; проучване, обзор и анализ на проблемите, свързани с 
приложението на съществуващите методики и инструменти от стратегическото 
управление за моделиране на стратегии при стартиращи технологични компании; както и 
авторско проучване за степента на използване на класическите инструменти и методите 
за стратегически анализ и моделиране на стратегии в технологичните стартиращи 
компании. Направените във втора глава изводи са основополагащи за разработването на 
инструмент, модели и методика в следващата глава от настоящия дисертационен труд. 

Глава трета съдържа проучването на средата и моделирането на поставените в 
задачите инструменти, модели и методика, на базата на направения анализ от глава 
първа и направените авторски проучвания. Глава трета цели изпълнение на следните 
поставени задачи: проучване на степента на приложимост при стартиращите 
технологични компании на основните елементи от класическите инструменти за 
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стратегически анализ; разработване на иновативен инструмент за идентифициране, 
моделиране и анализ на стратегии; проучване и анализ на основните характеристики на 
стратегиите за стартиращи технологични компании; разработване на набор от основни 
характеристики при категоризиране на основните видове стратегиите за стартиращи 
технологични компании; проучване и анализ на съществуващите модели, процеси и 
методики за моделиране на стратегии; разработване на подходящ процес за моделиране 
на стратегии за стартиращи технологични компании; разработване на подходящ модел за 
балансирано развитие в моделирането на стратегии за технологичните стартиращи 
компании; разработване на иновативна методика за моделиране на стратегии при 
технологични стартиращи компании. 

Глава четвърта анализира изискванията и описва проектирането на 
информационна система, отговаряща на необходимите изисквания за нейното 
приложение, базирана на разработените в глава трета модели, инструмент и методика. 
Анализът на изискванията и проектирането включват: случаите, в които ще се използва 
информационната система; ролите и правата на потребителите; описание на процесите 
при работа със системата; описание на архитектурата на информационната система и на 
нейните компоненти; описание на използваните технологии и инструменти; описание на 
потребителския интерфейс и описание на системните изисквания за работа със системата. 

Глава пета описва апробирането на разработените инструмент, модели и 
методика, чрез разработения в глава четвърта софтуер за моделиране на стратегии за 
стартиращи технологични предприятия, както и анализ на резултатите от апробирането и 
извеждане на изводи за подобрение на разработените в настоящата дисертация 
инструмент, модели или методика за моделиране на стратегии за стартиращи 
технологични компании. 
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ГЛАВА 2.  
СТРАТЕГИИ, МОДЕЛИРАНЕ НА СТРАТЕГИИ И СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ 

Процесът на търсене на най-подходящ начин за подпомагане на процеса на 
стартиране на технологична компания неизменно ни сблъсква с проблемите на 
стратегическото управление [45,57] и разликите в управлението на стартираща 
технологична компания и компания, намираща се в своя по-зрял етап на 
съществуване[43,44,58,72].  

В ядрото на създаването на подход и кореспондираща на него информационна 
система, които да подпомагат процеса на моделиране на стратегии и стратегическо 
управление на стартираща технологична компания, е правилното разбиране на 
проблемите на стартиращите технологични компании [6,81] и нуждите, които те ще 
изпитват от подобряване на стратегическото моделиране и управление на компанията в 
процеса на нейното разрастване [51], както и последователността на настъпване на 
промените, свързани с добавянето на стойност и преминаването на компанията в етап на 
управление, свързан с по-сериозни системи за стратегическо управление и управление на 
материални, финансови и човешки ресурси, отношения с клиентите и др. т.е. навлизането 
на компанията в период на класическо стратегическо управление [43,44,51,57,58,80].  

Определянето на нуждите и проблемите на стартиращите компании в сферата на 
стратегическото управление и реализирането на система, която да подкрепя развитието 
на компанията в процеса на нейното разрастване е от изключителна важност за 
увеличаването на броя на успешните стартиращи технологични компании.  

Според проучване на Bloomberg в глобален мащаб, цитирано от Forbes, 80% от 
стартиращите технологични компании фалират в рамките на първите 18 месеца от своето 
съществуване[62].  

Според статистически резултати [90,95] на Националния статистически институт за 
България от 2012г., само 8,1% е дялът на стартиращите компании, основани през 2007 
година и все още активни пет години по-късно.  

Тези статистически данни показват ниския процент на успеваемост при 
стартиращите компании, който отчасти се дължи на неуспешен продукт, неуспешен 
бизнес модел, неуспешна стратегия, неуспешна реализация на стратегията, липса на 
стратегия или недобро оперативно управление. Обзор на най-често срещаните причини за 
неуспеха на стартиращите компании е направен по-долу в този труд в глава 2, точка 2.6. 

От друга страна, всички тези причини се дължат, до голяма степен, и на  
неприложимостта на класическите методи на стратегическо моделиране и управление 
при стартиращите компании[57], което заедно с допълнителната специфика на 
стартиращите технологични компании[51,81] се превръща в една от основните причина за 
неуспех и при стартиращите технологични компании. 

В настоящата тема се разглеждат разликите между стратегическото управление 
на стартираща компания и компания, намираща се в своя по-зрял етап на развитие,  
основните връзки между стратегическото управление на стартираща компания и 
изграждането на стратегия в началото на нейното развитие и основните въпроси на които 
трябва да отговаря бъдещата система за подпомагане на стратегическото управление, 
базирана на разработването на стратегия на компанията. 
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1. Особености и основни проблеми при моделирането на стратегии 
за технологични стартиращи компании 
Стартиращите компании притежават множество особености, в сравнение с 

развитите компании по отношение на ресурси, обхват на пазара, брой служители, 
йерархия и структура в компанията, фокус на работа и взимане на стратегически решения, 
модел при разработване на продуктите и др. 

Стартиращите технологични компании от своя страна притежават всички тези 
особености, характерни за всички стартиращите компании, но притежават в допълнение и 
специфични фактори, произтичащи от тяхната тясна връзка с иновативните и 
технологични аспекти от тяхното развитие и функциониране.  

Тази наследена специфика, както от факторите, характерни за стартиращите 
компании, така и от факторите характерни за технологичните стартиращи компании, 
налага проучване, анализиране и разработване на специфични за техните нужди процеси 
и инструменти за стратегическо управление и моделиране на стратегии, които в 
последствие да доведат до създаването на инструменти, модели и поддържащи 
управленски системи за стратегическо управление за такъв тип компании.  

1.1. Място на моделирането на стратегии в цялостния процес на 
стратегическо управление 
Моделирането на стратегии за стартиращите технологични компании е въпрос от 

изключително важно значение, впредвид променящата се обстановка по отношение на 
технологичното и икономическо развитие в глобален мащаб, нарастващия броя 
стартиращи компании и неприложимостта на част от инструментите от класическото 
стратегическо управление, вследствие спецификата на стартиращите технологични 
компании. Това от своя страна води до необходимостта от проучване и анализ на тези 
специфики и изграждане на рамки и модели, които да подпомагат стратегическото 
управление на този вид компании, като се проучи и анализира на първо място цялостния 
модел на стратегическо управление, неговата приложимост за стартиращи компании и 
мястото на моделирането на стратегии в цялостния процес на стратегическо управление.  

Моделирането на стратегии при стартиращите технологични компании е част от 
следната основополагаща структура на процеса на стратегическото управление на всяка 
компания, приложим в своите основни стъпки при стартиращите технологични компании 
[43]: 

1. Мисия – определяне на мисия на компанията 
2. Основни ценности – обобщаване на основните ценности на компанията 
3. Визия – определяне на визията за бъдещо развитие на компанията 
4. Стратегически анализ – анализ на микро и макро-средата чрез използване 

на: SWOT анализ, PEST анализ,  5 Porter’s Forces анализ, Unique Selling Proposition анализ, 
GAP анализ, Core Competences анализ, Niche/Gap анализ и т.н. 

5. Формулиране на стратегията (на всички нива и според направления) - 
анализ, формулиране на ключови фактори за успех, стратегически цели и т.н., изграждане 
на стратегически план - за изпълнение на стратегията) 

6. Подготовка за изпълнение на стратегията (въвеждане на стратегията) 
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7. Изпълнение на стратегията 
8. Процес на Контрол и Оценка/Коригиране на стратегията 

 
Фигура 1: Цялостен процес на стратегическо управление [43] и място на процеса на 
формулиране на стратегии 

 
Фигура 2. Класически модел на формулирането на стратегии в развити компании (източник: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Strategic_management). Предложеният от автора модел за 

технологични стартиращи компании е разгледан в глава 3, точка 2 и в Приложение 1.3. 

Формулиране на 
стратегия 
Стратегически избор 

 

Стъпка 5 

Стъпка 4 

Стъпка 3 

Стъпка 2 

Стъпка 1 Мисия и визия 
Управл. философия 
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Мястото на процеса на моделиране на стратегии се намира в етапа на 
формулиране на стратегии, между етапите на стратегически анализ и въвеждане на 
стратегията при подготовката за изпълнение. Моделирането на стратегии, обаче, е 
неразривно свързано с процеса на стратегически анализ, като базира взимането на 
решения и моделирането на стратегии на информацията получена от предходния етап на 
стратегически анализ. Моделирането на стратегии, от своя страна е свързано и с процеса 
на “strategic implementation” (въвеждане / подготовка на стратегията за изпълнение), тъй 
като следва да предостави на компанията набор от стратегически цели и дейности за 
достигането на всяка от дейностите, които да се допълнят с поставянето на целеви 
стойности и отговорници за съответните дейности, предмет на изпълнение от следващия 
етап на изпълнение на стратегията. За да се получи такова плавно преминаване от 
моделирането на стратегията към изпълнението на стратегията следва информацията, 
синтезирана по време на моделирането на стратегията да се предаде във вид удобен за 
по-нататъшна обработка в етапа на стратегическо имплементиране (внедряване на 
стратегията). 

Моделирането на стратегии, от една страна, е свързано с проучването на 
основните типови специфики на стратегиите за стартиращите технологични компании, а 
от друга страна, с разработването на  подходящи инструменти, рамки и процеси за 
успешното моделиране на стратегии за стартиращите технологични компании.  

1.2. Особености при прилагането на класическите методи на 
стратегическото управление при стартиращи компании 
Различията в проблемите на стартиращите компании и развитите компании са в 

основата на пряката неприложимост на методите за стратегическо управление в 
управлението на стартиращите компании. Има все пак някои сходни методи на работа, 
които могат да се използват за нуждите на стартиращите компании. Разглеждането на 
класическите подходи в стратегическото управление са полезни и от гледна точка на 
задаване на посока за развитие на системите подпомагащи растежа на стартиращите 
компании.  

Стратегическото управление на стартираща компания също е свързано с 
основните етапи в стратегическото управление: 

- Определяне на мисия и визия на компанията 
- Стратегически анализ и определяне на стратегически цели 
- Формулиране на стратегията 
- Изграждане на план за изпълнение на стратегията  
- Въвеждане и изпълнение на стратегията 
- Контрол и оценка на стратегията 

 
Фигура 3: Процес на класическото стратегическо управление 

Определянето на мисия и визия на компанията предхожда стратегическия анализ 
и е основополагащо за бъдещата посока и успешно развитие на всяка компания и не 
може да бъде пренебрегнато в нито една система за стратегическо управление и система 
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за подпомагане на стратегическото управление на стартираща компания. Стратегическият 
анализ при развита компания се отличава от стратегическия анализ при стартираща 
компания поради различията във фокуса и целта на анализа. При развитата компания 
стратегическото управление се извършва на различни нива – управленско и 
функционално (за отделите с различни функции – отдел „Маркетинг”, отдел „Човешки 
ресурси”, т.н.), където задачите са свързани главно с набирането на информация за 
успешното стратегическо управление на фирмата със съществуващите продукти или 
продуктова линия – т.нар. Product Development Model, а при стартиращите компании 
преди всички сходни изследвания и анализи трябва да се обърне внимание на търсенето 
на клиентите – тяхното правилно идентифициране и напасване на продукта според 
техните нужди и поведение, което изисква няколко цикъла на търсене и проверка, 
свързани с огромни промени в бизнес модела и продукта, т.нар. Customer Development 
Model, и след това пристъпване към изграждането на фирмата и/или извеждането на 
продукта в продажба. При развитите компании този етап на търсене на клиентите, водещ 
до радикални промени в продукта и бизнес модела е вече отминал, клиентския сегмент 
за дадения продукт е в по-голямата си част определен и усилията при изследване и 
анализ се използват за намиране на най-ефективни методи за достигане до най-широк 
кръг от потребители от дадения сегмент.  

При класическото стратегическо управление, предназначено за развити 
компании, поради наличието на множество отдели и нива в йерархията на компанията, 
различните нужди на всеки от тези обекти в компанията, както и йерархичност при 
вземането на решения, са възникнали множество елементи и процеси, йерархични 
структури и инструменти, които са неприложими за стартиращите компании.  

 
Фигура 4. Йерархичност при класическото стратегическо управление (източник: www.mindtools.com) 

Технологичните стартиращи компании, от своя страна, имат и допълнителни 
особености, свързани с типа на компанията (самообучаващи се организации с плитка 
йерархична структура [57]) и нейната дейност. На фигура 2 е представен класическия 
процес на стратегическо моделиране при развити компании, а в следващата фигура е 
представена и йерархичността в класическото стратегическо управление при развитите 
компании. 
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За всяко от нивата и за всяко от звената в съответните нива, са разработени 
различни процеси, методи и инструменти за моделиране на стратегии. В следващата 
фигура са представени някои от тях.  

 
Фигура 5. Моделиране на стратегии на ниво функционални стратегии за отдел „Управление на 

човешките ресурси“ (източник: Harvard Business Essentials) 

Използването на инструменти за категоризиране на стратегиите е налично за 
всяко ниво в йерархията. На най-високо ниво се прилагат “Основните стратегии на 
Портър”, на ниво маркетингови стратегии се прилага “Матрица Пазар-Продукт на Ансоф”, 
на ниво Управление на човешките ресурси се прилага класификационната матрица, 
представена на фигура 5 и т.н. за всяко от нивата и отделите на компанията. След това при 
моделирането на стратегии включва прилагането на различни варианти на методологията 
Карта на балансираните резултати (Balanced Scorecard Methodology) с използвани 
различни перспективи при всяка от категориите в йерархията и всеки от отделите в 
компанията, като Картите на балансираните резултати са подредени йерархично, 
следвайки йерархията на компанията и задачите във всяка от картите задава целевите 
стойности на задачите в картите от подчинените им нива и отдели в йерархията на 
компанията. 

 
Фигура 6. Примерни отдели в развита компания 

 Всичко това води до създаването на изключително сложен механизъм за 
стратегическо управление, който обслужва интересите на развитите компании (използван 
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от над 60% от компаниите в Топ 100 – източник: www.bscdesigner.com), но който е 
неприложим за нуждите, възможностите, целите и особеностите на технологичните 
стартиращи компании. 

Прилагането на класическите методи на стратегическото управление среща 
редица проблеми при стартиращите компании и не успява да подпомогне управляващите 
на стартиращите компании в избягването дори на най-честите причини, поради които 
стартиращите компании претърпяват неуспех. 

1.3. Прилики при формулирането на стратегии на развити компании и 
формулирането на стратегии при стартиращи компании. 
В класическото стратегическо управление [44] на развити компании има 

множество инструменти и методи за проучване и анализ на околната среда, които са 
приложими и при моделирането на стратегии за стартиращи технологични компании. 
Класическото стратегическо управление е свързано с няколко основни етапа, като тези 
етапи / рамки са приложими и при стратегическото управление на стартираща компания 
[44]: 

- Определяне на мисия и визия на компанията 
- Стратегически анализ и определяне на стратегически цели 
- Формулиране на стратегията 
- Изграждане на план за изпълнение на стратегията  
- Въвеждане и изпълнение на стратегията 
- Контрол и оценка на стратегията 
И въпреки, че в първите два етапа – определяне на мисията и визията на 

компанията, както и стратегическия анализ и определяне на целите, съществуват 
множество инструменти, които са приложими в стратегическото управление и на двата 
вида компании, следва да се отбележи, че при стратегическото управление на 
стартиращите компании липсва тази йерархичност, характерна за управлението на 
развитите компании. Също така фокусът на самото стратегическо управление на 
стартиращите компании е коренно различен от фокусът на развитите компании, което ще 
бъде разгледано по-подробно по-долу в този труд. И въпреки това, приликите в методите 
на проучване на околната среда и при двата вида компании позволяват използването на 
определен набор от инструменти за стратегически анализ, като най-важните от тях са: 
SWOT анализ; PEST анализ ; 5 Porter’s Forces анализ; Unique Selling Proposition анализ; Core 
Competences анализ; Niche/Gap анализ, т.н. 

 
Фигура 7: Сфери на анализ на данните при SWOT и PEST анализ 
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По отношение на формулирането на стратегии за стартиращи технологични 
компании и развити компании, разликите са много, като техният характер ще бъде 
разгледан в този труд, като именно тук, при формулирането на стратегии, следва да се 
създаде помощен модел, рамка, платно, което да обхваща всички важни аспекти и да 
подпомага в максимална степен формулирането на стратегии при стартиращите 
технологични компании, което е предмет на текущото проучване, представен по-долу в 
този труд. 

В следващите няколко етапа от стратегическото управление -  изграждане на план 
за изпълнение на стратегията, въвеждане и изпълнение на стратегията и контрол и оценка 
на стратегията, разликите произтичат от различието в самата организационна и 
йерархична структура на компаниите, обема на наличния финансов и човешки капитал и 
др., както и от различията в самата същност на организациите – все по-често стартиращите 
технологични компании попадат към така наречените самообучаващи се организации, в 
които организациите имат хоризонтална, ниско-йерархична структура, в която почти всеки 
член на екипа участва и допринася към формулирането на стратегията и управлението на 
организацията. Именно самообучаващите се организации, според много източници, ще са 
бъдещият най-разпространен облик на технологичните организации. 

1.4. Разлики в стратегическото управление и моделирането на стратегии 
на развити компании и моделирането на стратегии при стартиращи 
компании. 
Основните разлики в стратегическото управление и моделирането на стратегии 

на развити компании и моделирането на стратегии за стартиращи компании произтичат 
от разликата във фокуса на извършваната дейност в организациите, както и 
характеристиките на двата типа организации [51].  

При стартиращите компании основния фокус в стратегическото управление е 
търсене на подходящ бизнес модел и напасване на продукта и пазара (Product-Market Fit), 
докато при развитите компании фокусът на стратегическото управление е не търсене, а 
ефективно управление на процесите и ресурсите в компанията. Тези разлики оказват 
влияние практически във всеки етап от стратегическото управление на компаниите, с 
изключение на първи етап – определяне на мисия и визия на компанията и във втория 
етап, етапът на стратегически анализ, в използваните инструменти за анализ на средата. 
Фокусът при стартиращите компании е формулиране на работеща стратегия, Product-
Market Fit и работещ бизнес модел.  

Търсенето е базирано на използването на инструменти като Business Model Canvas 
[6] и моделът Customer Development Model [81], и е свързано с наличието на множество 
хипотези, активни проверки на хипотезите сред клиентите и търсенето на възможно най-
точна комбинация на клиентски сегмент и предназначения за него продукт, като в този 
режим на търсене се извършват изключително динамични и бързи промени в продукта и 
клиентския сегмент, което от своя страна води и до изключително динамични промени 
във формулирането на стратегия. Моделът, който се използва в този етап от развитието на 
компанията, Customer Development Model, основно цели идентифицирането на 
клиентския сегмент за дадената стартираща технологична компания. 
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За разлика от стартиращите компании, при развитите компании, при които този 
етап на търсене е приключил, стратегиите се формулират на базата на известен работещ 
бизнес модел, и стратегическият фокус е ефективно управление на процесите и ресурсите 
в компанията и достигане до по-голям брой клиенти. Моделът, който се използва в този 
етап от развитието на компанията е Product Development Model, с основен фокус не 
търсенето на клиенти и проверката на хипотези, а реализирането на продукта на 
компанията. Поради тези причини във фокуса на стратегическото управление и 
моделирането на стратегии, следващите етапи в стратегическото управление между двата 
вида компании също се различават [80].  

При развитите компании е възможно изграждането на дългосрочен (с 
продължителност според вида индустрия) план, чието изпълнение да бъде проследявано, 
разделяйки задачите и отговорностите по йерархията надолу в компанията, като се 
разработват сложни системи за контрол и системи за превеждане на стратегическите цели 
до знанието на всички нива в организацията чрез използването на Balanced  Scorecard [57], 
включително чрез софтуерни продукти  като BSC Designer, QPR Score Card и др.  

Йерархичност при моделирането на стратегии при развити компании: 
- Корпоративна стратегия (при компании с множество отраслови дейности) 
- Бизнес стратегия (стратегия за дадения отрасъл или основна стратегия, ако 

компанията не работи в няколко отрасъла, а в един) 
- Функционални стратегии (стратегии за всеки от отделите – маркетинг, R&D, 

производство, човешки ресурси, финанси, т.н.) 
- Оперативни стратегии (региони и подразделения, подотдели вътре във 

функционалните отдели) 
За разлика от тях, при стартиращите компании такива сложни йерархични 

системи липсват, както и необходимостта от прилагане на многопластови стратегии, а 
дългосрочното планиране, което в пост-индустриалната епоха е било синоним на 
стратегическо управление, при съвременните стартиращи технологични компании е 
неприложимо.  Следователно системите за етапите на стратегическо управление –
внедряване, изпълнение и контрол при стартиращите компании следва също да се 
съобразят с техните нужди и особености, като се проучат основните фактори на влияние и 
дейности в стартиращите технологични компании и се разработят подходящи 
инструменти, модели, категоризации и методика. 

1.5. Други особености в стратегическото управление и моделирането на 
стратегии при стартиращи технологични компании. 
Допълнителните особености при моделирането на стратегии при стартиращите 

технологични компании са пряко свързани с редица особености в характеристиките на 
всички стартиращи компании –  стартиращите компании обикновено: разполагат с по-
малки финансови ресурси; нямат утвърден имидж, който да привлича клиентите; 
притежават ключовата (технологична) компетенция за изграждането на продукта - 
иновация, но нямат бизнес умения и опит в управлението; притежават мобилност, 
гъвкавост и бързина във взимането на решения, вкл. такива за стратегическа промяна. 
Несигурната околна среда е толкова динамична, че не може да се прави дългосрочно 
планиране, особено в технологичната сфера и т.н. [51]. 
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По своята същност стартиращите технологични компании са самообучаващи се 
организации (както, вероятно, повечето организации на бъдещето), с хоризонтална 
структура и управление, в която взаимодействащите си подразделения на организацията 
напомнят мрежа, всеки елемент на която реагира и оказва влияние върху всички останали 
нейни части [58]. Ръководството осигурява стратегическото виждане, всички сътрудници 
имат властни пълномощия т.е. работниците получават определена степен на свобода, но 
им се възлага и допълнителна отговорност, подтикваща ги към сътрудничество и активно 
участие в реализацията на избраната стратегия за успеха на цялата организация. 
Разрушават се бариерите между отделите, така че всеки сътрудник да има достъп до 
значима за него информация и всеки работник да бъде готов на съвместен труд. Ролята на 
йерархията силно намалява и йерархичната пирамида се заменя от хоризонтална 
структура, където работниците участват в ръководната работа, а мениджърите се 
концентрират върху функции, облекчаващи реализацията на корпоративната стратегия.  

И тъй като самообучаващата се организация непрекъснато се трансформира и 
развива по пътя на постоянно обучение на персонала, следва и системите, които ще 
използват тези компании в своето стратегическо управление да отговарят на тези 
критерии и нужди на организациите. Това от своя страна означава, изготвяне на модели, 
по които да се извършват тези взаимодействия в компаниите, както и по-нататъшното 
развитие на подпомагащи системи за е-управление на процесите.  

Именно затова в основата на моделирането на стратегии за технологични 
компании следва да се проучат основните въпроси и фактори, значими за успеха на 
стартиращите технологични компании, и тези изводи да се интегрират в модел удобен за 
работа от екипа на една стартираща самообучаваща се организация/стартираща 
технологична компания. 

1.6. Най-чести причини за неуспех при стартиращите технологични 
компании 

Най-честите причини, поради които стартиращите компании претърпяват неуспех 
[16,29,30,63,68,81]са свързани с:  

- Проблеми, свързани с внедряване на разработката на пазара 
- Стратегически проблеми 
- Неуспешен бизнес модел 
- Слабо управление от екипа 
- Финансова несъстоятелност 
- Проблеми с продукта 
Проблеми свързани с внедряване на разработката на пазара  
Проблемите свързани с пазара най-често включват липсата на достатъчно висока 

стойност на продукта за клиентите (value proposition) или неправилно напазване на 
продукта и клиентите (Product-Market Fit). Причини за това са липсата на достатъчно 
проучване на пазара до момент, в който продуктът, който се предлага е преминал 
напълно проверката от гледна точка на клиентите и техните ниво на познание, нужди и 
възможности, т.е. има идентифицирани: реален проблем или нужда, разработено е 
решение, което реално посреща нуждите и решава проблемите на клиентите, като 
разработването на продукта е извършено едновременно с идентифицирането на реалния 
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клиентския сегмент за този продукт и е разработено в обратна връзка от тези 
идентифицирани клиенти. Липсата на всички тези качества в предлагания продукт от своя 
страна водят до липсата на достатъчен брой клиенти за финансовото съществуване на 
компанията. Друг проблем, свързан с пазара за стартиращата компания са изборът на 
неподходящ времеви момент за излизане на пазара, както и пазар, чийто обем е 
прекалено малък и не позволява развитие на компанията във времето. Проблемът, 
свързан с липсата на достатъчно висока стойност на продукта за клиентите, както и 
липсата на „напасване между продукт и пазар” (т.нар. “Product-Market Fit”) биха се 
разрешили с прилагането на платното за разработване на бизнес модели и прилагането 
на Customer Development Model. Докато проблемите свързани с цялостния анализ на 
пазара биха се решили с прилагането на някои от похватите в стратегическия анализ на 
големите компании. Всички изброени дотук проблеми са част от стратегическите грешки, 
които компаниите допускат при стартиране на своята дейност. Решение, с което да се 
покрият, както нуждите от прилагане на гореспоменатите модели, така и използването на 
полезни методи от стратегическото управление, е изграждането на система, базирана на 
нуждите на технологичните стратиращи компании, която да подпомага екипът на 
компанията и в следващите стъпки от нейното развитие и стратегически анализ и 
управление.  

Стратегически проблеми 
Стратегическите проблеми при компаниите са свързани с няколко аспекта: 

неуспешно разработване на стратегия или липса на такава в стартиращата технологична 
компания, неуспешен стратегически анализ, моделиране на стратегия, изпълнение на 
стратегията или контрол и оценяване на стратегическите действия т.е. липса или 
неуспешно прилагане на стратегическо управление на компанията. Често компаниите 
започват развитието на своята идея за внедряване на разработката на пазара без 
предварително изграден план от стратегически действия, базиран на задълбочен 
стратегически анализ, проучване и моделиране, които ще дадат преимущество на 
компанията пред конкурентните продукти. В повечето случаи компанията започва да 
търси клиенти за своя продукт, след като го е разработила (т.е. използвала е Product 
Development Model , вместо Customer Development Model), не е извършила необходимите 
проучвания и анализи и не работи по стратегия, която да доведе компанията до успешно 
внедряване на разработката на пазара. Стратегическото управление на компанията би 
било улеснено и качествено променено, при разработване на подпомагащи цялостни 
стратегически управленски системи или системи за моделиране на стратегии, съобразени 
със спецификите на стартиращите технологични компании. Към дадения момент на 
пазара няма реализирани такива цялостни системи за стартиращи компании. 

Неуспешен бизнес модел 
Изграждането на неуспешен бизнес модел е свързано с една от най-честите 

причини за неуспех при стартиращите компании, а именно – подценяването на усилията 
необходими за привличане на клиенти. Този проблем, също се корени в проблеми в 
стратегическото управление и моделирането на стратегии. Дори при наличието на 
качествен продукт или услуга, след привличането на първите клиенти, голяма част от 
компаниита се сблъскват с огромните разходи, които правят компаниите за привличане 
на клиенти, често на грешните места, в резултат, на което, в много от случаите разходите 
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за привличане на клиент (CAC = Cost of Acquiring a Customer) надвишават приходите, които 
даден клиент донася на компанията за целия период на своята лоялност (LTV = Lifetime 
Value of a Customer). Стартиращите компании трябва да търсят начини за привличане на 
клиенти, които да могат да се променят динамично според нуждите на компанията, и 
които да са с по-ниска стойност от стойността на приходите от дадения клиент за 
компанията (в рамките на закупуването на даден продукт или в рамките на една 
календарна година – при абонаментни услуги). Именно изработването на правилна 
стратегия и работещ бизнес модел, като част от нея, позволява на компанията да намери 
най-успешните варианти за реализиране на приходи от продукта, които да гарантират 
успешното приемане на продукта от клиентите и ще са едно от задължителните условия 
за успех на разработката на пазара. Успехът на бизнес модела е свързан също така с 
намирането на възможно най-точен Product-Market Fit [6], подходящи потоци на 
приходите (Revenue streams), както и проверка на хипотезите за всеки от елементите при 
изграждането на стратегия и бизнес модел.   

Слабо управление на екипа (неуспешно оперативно управление или неуспешно 
стратегическо управление) 

Стартирането на една компания изисква силни стратегически и управленски 
умения, което при наличието на екип, който няма богат предишен опит е ниша, която 
следва да бъде подпомогната чрез модели и системи, подпомагащи взимането на 
правилни решения. Умението на екипът да работи заедно, както и да управлява са 
основополагащи за бъдещите успехи на дадена стартираща компания. Проблемите за 
стартиращия екип са свързани, както с изброените вече проблеми за напасването на 
продукта и пазара, така и с недостатъчно добри стратегии за излизане на пазара, слабо 
формулиране и изпълнение на стратегията. Приложението на платното за разработване 
на бизнес модел може отчасти да реши този проблем, но само заедно с наличие на 
свързани с платното за разработване на бизнес модел инструменти и система, които да 
подпомагат екипа в стратегическия анализ, формулиране и изпълнение на стратегията, 
стартиращите компании биха получили път към решение, отговарящо на техните нужди.   

Финансова несъстоятелност 
Финансовата несъстоятелност на всяка компания е причината за спиране на 

нейното функциониране, но това е резултат от натрупването на множество грешки в 
управлението на компанията. Такива грешки са свързани или със стратегическото 
управление, или с оперативното, понякога с горепосочената липса на достатъчно 
проучване на клиентите, при изготвяне на напасването на продукта към пазара, липсата 
на качествена стратегия за излизане на пазара, или липса на качествено изпълнение. 
Много често, обаче, финансовата несъстоятелност е резултат от преждевременните 
разходи за растеж на компанията. Това е грешка на управляващите компанията и тяхна 
задача е да регулират скоростта, с която се извършват разходите за разрастване на 
компанията, спрямо приходите и стратегическото положение на компанията в процеса на 
нейното развитие. Понякога екипът, който управлява стартиращата компания увеличава 
персонала и извършва разходи по разрастването на компанията по време на 
разработването на продукта, които не водят към пряко постигане на стратегическите 
цели, или в момент, в който все още не е ясно дали този продукт посреща успешно 
нуждите на пазара, или преди бизнес моделът и стратегията на компанията да са се 
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доказали като работещи. Такива разходи са неоправдани и често водят до финансови 
проблеми в компанията. И тук отново наличието на система, която да подпомага 
разработването на стратегия и последващите стъпки в стратегическото управление на 
компанията би била от изключително значение.  

Проблеми с продукта 
Проблемите, свързани с разработвания продукт или услуга, които компанията 

предлага, често са свързани с липсата на подход, ориентиран към клиентите (Customer 
Development Model), при изграждането на продукта или услугата, разгледан по-горе, както 
и с липсата на достатъчно итерации в процеса на търсене при прилагането на този подход. 
Много по-рядко проблемие са свързани с липсата на разработен работещ продукт на 
компанията. Проблемите също може да бъдат свързани с неуспешното разработване на 
Product-Market Fit [6], както и със стратегически грешки, управленски грешки и проблеми 
в стратегическото управление на компанията. Именно тук отново ясно проличава 
необходимостта от инструмент и модел, които да използват методите за изграждане на 
бизнес модел и приложимата част от методите за стратегически анализ и формулиране на 
стратегии в класическото стратегическо управление, допълнително модифицирани 
специфично за нуждите на технологичните стартиращи компании.  

1.7. Изводи 
Стратегическото управление на стартираща компания се различава коренно от 

стратегическото управление на развита компания, въпреки че използва някои от 
инструментите на класическия стратегически мениджмънт.  

Основната разлика произтича от целта на стратегическото управление, което при 
стартиращите компании е фокусирано върху търсене на подходящ бизнес модел и 
Product-Market Fit, докато при развитите компании фокусът на стратегическото 
управление е не търсене, а ефективно управление на процесите и ресурсите в 
компанията. Именно с процеса на търсене и изграждане на бизнес модел и стратегия за 
излизане на пазара са свързани основните задачи и най-честите проблеми пред екипите 
на стартиращите компании. Използването на класическия подход при пускане на продукт 
на пазара чрез Product Development Model компанията се фокусира само върху 
управлението на производството на продукта и неговото разпространение без обратна 
връзка за адекватността на представеното решение и без проверка за точността на 
Product-Market Fit, както и без проверка за това дали дадения бизнес модел е работещ. С 
цел постигане на успешно управление на компанията, управляващите екипи следва да 
използват Customer Development Model [81] в този начален етап на изграждане на 
компанията. Използвайки този модел компаниите биха елиминирали огромна част от 
проблемите на стартиращите компании. Този модел разглежда всички важни аспекти 
свързани с търсенето на информация за клиентите, техните проблеми и нужди и 
изготвяне на съответен отговарящ на тяхното търсене продукт и подходящ работещ 
бизнес модел, но не решава проблемите, свързани със стратегическото управление.  

Проблемите и задачите пред стартиращите компании са свързани най-често с 
пазара, със стратегически проблеми, с наличието на неуспешен бизнес модел, слабо 
управление от екипа, финансова несъстоятелност или проблеми с продукта. Всички тези 
проблеми имат своето решение чрез използването на комбинация от иновативни методи 
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и инструменти и част от инструментите на класическото стратегическо управление. 
Изграждането на система, която да комбинира по подходящ начин съответните 
инструменти от горепосочените области на знания и модели биха подпомогнали  
значително задачите и решаването на проблемите пред екипите на стартиращите 
компании. Определянето, моделирането и оптимизирането на управленска система, 
отговаряща на нуждите на технологичните стартиращи компании, би подпомагнала 
решаването на проблемите и задачите в процеса на стратегическото управление на 
технологичните стартиращите компании и техните екипи. 

Моделирането на стратегии за стартиращите технологични компании се отличава 
по множество фактори и елементи от моделирането на стратегии и стратегическото 
управление при развитите компании – различна същност на организациите и различен 
фокус на стратегическото управление и моделиране на стратегии. Това налага проучване 
на приликите и разликите между тях и особеностите в моделирането на стратегии за 
стартиращите технологични компании с цел изграждане на модел, подпомагащ 
формулирането на стратегии и стратегическото управление, съдържащ най-важните 
елементи при формулирането на стратегия и даващ възможност за провеждане на по-
нататъшно проучване,  изследване и експерименти в областта на моделиране на 
стратегии за стартиращи технологични компании. 

2. Избор на методология на изследването 
Проучването на настоящата проблемна област ще се извърши чрез качествени и 

количествени изследвания, следвайки методологията CRISP-DM (Cross-Industry Standard 
Process for Data Mining) [84]. 

Според проучване на Kdnuggets [91] най-широко разпространена е разработената 
от П. Чапман и екип методология за извличане на знания от данни CRISP-DM (Cross-
Industry Standard Process for Data Mining) [84]. Методологията CRISP-DM е разработена в 
периода 1996-1999 година и представители на Daimler Chrysler, SPSS, NCR Corporation. 

 
Фигура 8. Статистика на Kdnuggets [91] за използването на методологии за извличане на знания от 

данни 
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CRISP-DM не е обвързана с определена индустрия или използването на даден 
инструмент. Методологията CRISP-DM е цялостна методология за извличане на знания от 
бази данни, предоставящ и модел на процесите, които дават пълна информация за 
провеждането на проект по извличането на знания от бази данни. CRISP-DM разглежда 
жизнения цикъл на извличането на знания от базите данни в шест стъпки.   

 
Фигура 9. Диаграма на процесите в методологията CRISP-DM(адаптирана на български език, 

източник: http://www.sv-europe.com/crisp-dm-methodology/) 

Шестте стъпки при работа по методологията CRISP-DM са: 
(1) Разбиране на бизнеса – определяне на цели и изисквания при 

изследването 
(2) Разбиране на данните– първоначално набиране на данни, запознаване с 

данните, идентифициране на проблеми с качеството на данните, 
извеждане на първоначално очевидни резултати 

(3) Подготовка на данните – избор на записи и атрибути на данните за 
обработка, привеждане на данните във вид готов за обработка 

(4) Моделиране – използване на инструменти за извличане на знания от 
данни 

(5) Оценяване – оценка на постигането на поставените цели, 
идентифициране на пропуснати проблемни области, идентифициране на 
следващи стъпки 

(6) Внедряване – внедряване на получените модели в практиката, 
настройки за последващо извличане на знания от данните 

От горната фигура се вижда, че последователността в стъпките не е фиксирана и 
може да бъде променяна или итерирана, според нуждите на изследването.  
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Фигура 10. Йерархичен модел на процесите в методологията CRISP-DM. (източник: 

http://lyle.smu.edu/~mhd/8331f03/crisp.pdf) 

Йерархичен модел на процесите в методологията CRISP-DM е представен на 
фигура 10. и включва взаимовръзките и йерархията между стъпките (фазите), основните 
задачи, специализираните задачи и инстанции на процесите, както и свързването между 
тях. 

На базата на направеният избор на методология на изследването и нуждата от 
качествени и количествени изследвания, в глава 3 следва да се разработи конкретен 
модел за провеждане на изследването. 

 

3. Преглед и анализ на софтуерни продукти за извличане на 
знания от данни 
Софтуерните продукти, които ще бъдат използвани в работата с данни по 

настоящата дисертация са IBM SPSS Statistics и IBM SPSS Modeler. В този раздел ще бъдат 
представени продуктите, както и версиите и условията, под които са ползвани в 
настоящия труд. 

 

3.1. Преглед и анализ на софтуерния продукт IBM SPSS Statistics  
IBM SPSS Statistics е софтуерен продукт на IBM (от 2009г.), съдържащ множество 

модули за обработка на данни и статистически анализ. Продуктът се разпространява като 
десктоп приложение в три варианта:  IBM SPSS Statistics Standard, IBM SPSS Statistics 
Professional и  IBM SPSS Statistics Premium. Модулите, налични в продукта IBM SPSS 
Statistics са: SPSS Statistics Base, SPSS Advanced Statistics, SPSS Amos, SPSS Bootstrapping, 
SPSS Categories, SPSS Custom Tables, SPSS Data Preparation, SPSS Forecasting, SPSS 
Regression, SPSS Neural Networks и други. В настоящата дисертация в използван продукт 
IBM SPSS Statistics Standard с безплатен trial лиценз. 

 

3.2. Преглед и анализ на софтуерния продукт IBM SPSS Modeler  
Софтуерния продукт за извличане на знания от данни IBM SPSS Modeler също в 

част от пакета софтуерни решения IBM SPSS. Той поддържа множество методи за 
извличане на знания от данни, анализ на текст, автоматизирано оценяване и др. 



31 
 

Продуктът се разпространява като десктоп приложение в три варианта: IBM SPSS Modeler 
Professional, IBM SPSS Modeler Premium и IBM SPSS Modeler Gold.  IBM SPSS Modeler 
поддържа работа по методологията CRISP-DM, поради което е избран за работа с данните 
от настоящата дисертация. В настоящата дисертация в използван продукт IBM SPSS 
Modeler Professional с безплатен trial лиценз. 

4. Инструменти и методики за анализ , класифициране и 

моделиране на стратегии 
За изготвянето на иновативни инструменти и методи за анализ и моделиране на 

стратегии за стартиращи компании са необходими проучване и анализ на съществуващите 
инструменти и методи за стратегическо анализ и моделиране в класическото 
стратегическо управление, тяхната степен на приложимост при моделирането на 
стартиращи компании, с идентифициране на всички техни елементи, които отговарят на 
особеностите на стартиращите технологични компании и имат приложение при 
моделирането на стратегии и стратегическия анализ на стартиращите технологични 
компании. По този начин могат да се идентифицират областите, в които е необходимо 
допълнително разработване и модификации на съществуващите инструменти и методи, 
както и областите, в които е необходимо цялостното разработване на иновативни 
инструменти, методи и процеси. 

Цел на проучването на съществуващите инструменти и методи за анализ и 
моделиране на стратегии е извеждането на изводи за приложимостта на съществуващите 
решения, което да идентифицира и подпомогне развитието,моделиране и апробирането 
на областите и съответните инструменти, рамки, методи, процеси и алгоритми – предмет 
на настоящия труд. 

4.1. Съществуващи инструменти и методики за стратегически анализ 
Същността на процеса на моделиране на стратегии се извършва във втория етап 

от стратегическото управление, а именно стратегическо формулиране. Този етап, обаче, 
се базира и е неразривно свързан с първия етап от стратегическото управление – 
стратегическия анализ. Именно в процеса на стратегически анализ се набира цялата 
необходима информация, структурирана по начин, подходящ за обработка във втория 
етап на стратегическото управление, като форматът и вида на изискуема информация 
подпомага процеса на вземане на решения и формулирането на стратегия. Именно 
поради тази причина, разглеждането на процеса на стратегически анализ и неговите 
инструменти и методи е от ключово значение за разработването на качествен модел за 
моделиране на стратегии. Етапът по моделиране на стратегия завършва тогава, когато е 
налице ясен и точен стратегически план за действие, съдържащ начина, по който 
разработката ще бъде реализирана на пазара и/или продуктът/компанията ще придобият 
конкурентно предимство пред своите опоненти. Наличието на такъв план, заедно с точни 
указания за неговото изпълнение, от своя страна, е един плавен преход към процеса на 
стратегическа имплементация (подготовка за изпълнението на стратегията), в който се 
конкретизират сроковете, отговорниците, и др. детайли за изпълнението на стратегията. 
Поради тази причина, моделът за изграждане на стратегии следва да предвиди тази 



32 
 

следваща стъпка от цялостния процес на стратегическо управление и да осигури плавен 
преход и подходяща форма на излагане на данните от формулираната стратегия. Имайки 
впредвид горепосочените фактори, в процеса на моделиране на стратегии следва да се 
разгледат процесите и инструментите за стратегически анализ, формулиране на стратегия 
и стратегическо имплементиране.  

Инструментите за стратегически анализ са основополагащи за правилното 
моделиране на стратегия, тъй като те насочват вниманието на предприемачите в дадена 
посока, както и форматът на организиране на данните. Най-често използваните 
инструменти за стратегически анализ са SWOT анализ (анализ за силните и слаби страни, 
възможностите и заплахите за развитие пред компанията), и свързаната с него TOWS 
матрица за формулиране на стратегии, предлагаща информация за възможните 
стратегически действия по отношение на четири основни вида стратегии – SO, ST, WO, ST.  

Списък, както и описания на инструментите са приложени в Приложение 1.1. 

Инструментите, разгледани в процеса на проучване са: 
SWOT анализ 
TOWS матрица 
PEST анализ 
Unique Selling Proposition анализ  
Porter's Five Forces анализ  
Core Competences анализ  
Niche/GAP анализ 
GAP анализ 
Списъкът с инструменти за стратегически анализ е дълъг, но нито един от тях не 

покрива основния набор от всички най-важни елементи за моделирането на стратегия за 
стартиращи технологични компании. На практика огромния набор от инструменти за 
стратегически анализ и повторяемостта на информация в различните инструменти води 
до объркване и повсеместното използване само на един или два от посочените 
инструмента. Това от своя страна води до загуба на някои ценни фактори от 
стратегическия анализ, които имат огромно значение за формулирането на успешна 
стратегия на компанията.  

Това от своя страна налага проучването на всички най-важни елементи от 
инструментите за стратегически анализ, приложими за стартиращи технологични 
компании, тяхното извеждане и обединяване в унифициран инструмент, който да 
подпомогне процеса на анализиране и идентифициране на стратегии за стартиращите 
технологични компании. 

4.2. Съществуващи инструменти и методики за моделиране на стратегии 
Към настоящия момент съществуват няколко основни инструмента в 

направлението моделиране на стратегии, които са изключително различни по своя фокус 
и начин на употреба, и които дават основа на разработването на електронни системи, 
прилагащи тези инструменти. 

Списък, както и описания на инструментите са приложени в Приложение 1.2. 

Инструментите, разгледани в процеса на проучване са: 
Business Model Canvas (Платно за идентифициране на бизнес модел)  
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Balanced Scorecard (Карта на балансираните резултати)  
TOWS матрица 
Porter’s Generic Strategies (Основните стратегии на Портър) 
Матрица“Пазар-Продукт” 
При Business Model Canvas успешното използване на формата „платно“, 

допълнено с модел на попълване на платното – последователност на попълването  на 
клетките в платното, наличие на упътващи въпроси към всяко от полетата, итеративен 
модел за работа с платното и по-нататъшното разширяване на платното до софтуерни 
приложения, улесняващи работата и разпространението на информацията от платното за 
идентифициране на бизнес модел, както и огромната популярност на инструмента в 
световен мащаб само за няколко години, доказват приложимостта на такъв формат 
инструменти в стратегическото управление за стартиращи компании. 

Идентифицирането на работещ бизнес модел е от изключителна важност за 
стартиращите технологични компании, но не е инструмент за цялостно моделиране на 
стратегии за стартиращи компании. Моделирането на стратегии обхваща множество 
други въпроси за това, как компанията ще спечели битката с конкурентните компании и 
продукти, в каква сфера и област ще се състезава, какви възможности, умения и ресурси 
трябва да притежава, за да победи и т.н., като видът на бизнес модела на компанията е 
само един от многото ключови въпроси при моделирането на стратегия на компанията.  

Инструментите Porter’s Generic Strategies (Основните стратегии на Портър) и 
Матрица“Пазар-Продукт”, разгледани в този труд, използват метод за категоризиране, 
който би бил изключително полезен при моделирането на стратегии за стартиращи 
технологични компании, впредвид своята яснота и фокус върху типовите стратегии 
(стратегии, даващи основни насоки за действие на компаниите, които в следващ етап се 
диференцират и специализират според профила на всяка отделна разработка / 
компания). 

Моделирането на стратегии за стартиращи технологични компании има 
множество особености и изисквания, поради което следва да се направят изводи за 
приложимостта на всички гореизброени инструменти при процеса на моделиране на 
стратегии за стартиращи технологични компании. 

4.3. Основни направления при категоризирането на стратегии за 
стартиращи технологични компании 

С бурното развитие на предприемачеството в технологичния сектор нараства все 
повече нуждата от изграждането на модели за стратегии за стартиращи компании, 
отговарящи на бързо променящите се технологични условия. Това от своя страна е 
свързано с проучване и анализиране на факторите, които влияят върху формулирането на 
успешна стратегия.  

След проучване на над 30 типа стратегии, заедно с изградените съответни 
класификации за някои от тях, бяха идентифицирани комбинации от фактори в различни 
статии и два различни инструмента за категоризиране на стратегии, притежаващи най-
подходящи характеристики и формат за категоризиране на стратегии за стартиращите 
технологични компании, а именно Porter’s Generic Strategies и Ansoff’s Product-Market 
Matrix, подробно описани в предходните глави. 
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В рамките за категоризиране на типови стратегии Porter’s Generic Strategies и 
Ansoff’s Product-Market Matrix, основните характеристики на категоризация са свързани с: 
обхвата на пазара (тесен, широк), източника на конкурентно предимство (ниска цена или 
отличаване на продукта от останалите), зрялост на пазара (нов или съществуващ), вид 
продукти или услуги (нови или съществуващи). 

 
Фигура 11: Основни стратегии на Портър [96] 

 
Фигура 12. Матрица пазар-продукт на Ансоф [96] 

При стартиращите технологични компании, съществен източник на конкурентно 
предимство е иновативността на продукта, както и иновационните възможности на 
компанията, а от друга страна, основен фокус пада върху целевия пазар и разработвания 
продукт (Product-Market Fit).  

Факторът „иновативност“ определя дори принадлежността на продукт към 
категория (нов или съществуващ), по отношение на иновациите, както и дали 
конкурентното предимство е цената на продукта или отличаването му от другите 
продукти. Нещо повече, класическата рамка, по която се категоризират стратегиите на 
основа на конкурентно предимство – ниска цена или отличаване на продукта, не са 
еднозначно приложими при технологичните продукти, тъй като със създаването на 
иновативните бизнес модели, намерили широко приложение при технологичните 
продукти, в голяма част от случаите на онлайн базираните системи (напр.) и свързаните с 
тях продукти или услуги, често услугата/продукта се заплащат не от потребителите на 
системата, а от рекламодателите (напр.) или друг – трети тип ползватели на системата, 
като моделите могат да бъдат и много по-сложни. 
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От тази гледна точка, можем да синтезиране тези най-важни характеристики на 
основните инструменти за категоризиране на стратегии - Porter’s Generic Strategies и 
Ansoff’s Product-Market Matrix, като използваме характеристиките на инструмента Porter’s  
Generic Strategies за зрялост на пазара и на продукта, по отношение на иновациите, и 
характеристиките от Ansoff’s Product-Market Matrix за обхват на пазара.  

По такъв начин е синтезиран и следващия инструмент за категоризиране на 
стратегии, разработен от корейските учени С. Парк и З. Бае, проектиран за корейски 
концерни в областта на автомобилостроенето и електрониката [48]. Техният триизмерен 
инструмент за класификация на стратегии, предлага 7 вида стратегии, базирани на базата 
на три основни характеристики на компаниите: 

- технологичните възможности за иновация на компанията 
- обхват на целевия пазар 
- зрялост на пазара 

Дефиниране на основните типови стратегии според осите в рамката за 
моделиране на стратегии, се извършва на базата на следната формула:  

NVS = f(IC, MS, MM)    (1) 
където NVS е типовата стратегия на технологична компания (New Ventures 

Strategy),  IC е степента на иновационен потенциал на компанията (Innovation capabilities),  
MS е обхвата на пазара (Market Scope) и MM е зрялостта на пазара (Market Maturity). 
Всяка от тези променливи има по две стойности, което дефинира общо 8 основни типови 
стратегии на стартиращите технологични компании, но според С. Парк и З. Бае, при 
корейските развити компании в областта на автомобилостроенето и електрониката, две 
от стратегиите съвпадат. 

 
Фигура 13. Триизмерен модел на категоризация, предложен от С. Парк и З. Бае [48] 

Разработените на базата на това разделение 7 типови визии на стратегии са 
изобразени на следващата фигура: 
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Фигура 14. Седем вида стратегии с типови визии, разработени от С. Парк и З. Бае. 

Моделът на категоризация на С. Парк и З. Бае е представен на следващата фигура. 

 
Фигура 15. Модел на категоризация на С. Парк и З. Бае  

На базата на направеното проучване, бе направен сравнителен анализ на 
характеристиките на моделите за категоризиране на стратегии. 
Характеристики 
на инструментите 
– Видове 
инструменти 

Технологични 
възможности на 
компанията 

Обхват на 
целевия пазар 

Зрялост на пазара Източник на 
конкурентно 
предимство на 
продукта 
(диференциация 
или по-ниска 
цена) 

Основни 
стратегии на 
Портър 

не да не да 

Матрица пазар-
продукт на Ансоф 

не да да не 

Триизмерната 
категоризация на 
С. Парк и З. Бае 

да да да не 

Категоризация 
на стратегии на 
С. Парк и З. Бае 

технологични 
възможности за 

иновация на 
компанията 

пионер 

последовател 

обхват на целевия 
пазар 

локален 
(държава) 

глобален (свят) 

зрялост на пазара 

нов/появяващ се 
пазар 

съществуващ 
пазар 
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Таблица 1. Сравнителен анализ на моделите за категоризиране на стратегии (разработен от 
автора) 

На базата на направеното проучване и сравнителен анализ между инструментите 
за категоризация на стратегии „Основни стратегии на Портър“, „Матрица пазар-продукт на 
Ансоф“ и Триизмерната категоризация на С. Парк и З. Бае, ще бъде направено изследване 
сред предприемачи в сферата на технологичното предприемачество в България и ще бъде 
изведен модел за категоризиране на стратегии, базиран на посочените модели.  

4.4. Проучване и анализ на съществуващите софтуерни продукти за 
моделиране на стратегии  
Проучването на съществуващите решения е неизменно свързано с използването 

на класическия вариант на методиката Balanced Scorecard, с включения в нея класически 
модел на картата на балансираните резултати, състоящ се от четирите основни 
перспективи – финанси, клиенти, вътрешни процеси и обучение и растеж, разработен от 
Каплан и Нортън. Методиката, базирана на класическия вариант на картата за 
балансирани резултати е не само най-близка до разглеждания модел и теоретично води 
до същите резултати, но е и най-разпространена сред развитите компании [118].  

При проучването на съществуващи технологични решения бяха идентифицирани 
множество налични софтуерни продукта, предлагащи класическата методика на картата 
за балансираните резултати, всички предназначени за нуждите на развити компании - 
Balanced Scorecard Software [106], QuickScore BSC Software [107], Balanced Scorecard 
Software - Spider Strategies [109], Executive Strategy Manager Balanced Scorecard Software 
[110], ClearPoint Strategy: Balanced Scorecard Software [111], QPR Scorecard Performance 
Management Software [114], IBM Balanced scorecard [112], Balanced Scorecard Software 
QuickScore from Intrafocus [115], BSC (Balanced Scorecard) Designer Pro и Light[116,117] и др.  

  

използван
е на 
класическ
ата карта 
на 
балансира
ните 
резултати 

сложна 
структура 
и 
управлени
е 

Уеб 
базира
н 
продук
т 

наличи
е на 
безпла
тна 
версия 

наличие 
на 
йерархичн
и карти на 
балансира
ните 
резултати 

предназ
начен за 
развити 
компани
и 

специфично 
разработен 
за 
технологични 
стартиращи 
компании 

Balanced Scorecard 
Software QuickScore 
from Intrafocus 

да средно да trial да да не 

Balanced Scorecard 
Software - Strategy KPI 

да да не да да 
за 

учебни 
цели 

не 

Balanced Scorecard 
Software - Spider 
Strategies 

да средно да trial да да не 

Executive Strategy 
Manager Palladium 
Balanced Scorecard 
Software 

да да не trial да да не 
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ClearPoint Strategy: 
Balanced Scorecard 
Software 

да средно да trial да да не 

QPR Scorecard 
Performance 
Management Software 

да средно да trial да да не 

IBM Balanced 
scorecard 

да 

да*(споре
д 

информац
ия от IBM) 

не не да да не 

BSC (Balanced 
Scorecard) Designer 
Light (desktop) 

да средно не да да да не 

BSC (Balanced 
Scorecard) Designer 
(web based) 

да средно да да да да не 

Таблица 2. Сравнителен анализ на най-популярните съществуващи софтуерни решения в областта 

(разработено от автора) 

След направения сравнителен анализ на проучваните съществуващи софтуерни 
решения, може да се изведат най-подходящите за използване решения: 1. BSC (Balanced 
Scorecard) Designer, 2. Balanced Scorecard Software - Spider Strategies, 3. Balanced Scorecard 
Software QuickScore from Intrafocus. След разработването на софтуерно решение в 
настоящата дисертация ще се извърши апробация с тестване между един от 
гореизброените три софтуерни продукта и разработеното софтуерно решение в 
настоящата дисертация. 

4.5. Проблеми, свързани с приложението на съществуващите методики 
и инструменти от стратегическото управление за моделиране на 
стратегии при стартиращи технологични компании 
Проблемите, свързани с приложението на съществуващите инструменти за 

стратегически анализ и стратегическо моделиране при стартиращи технологични 
компании произтичат от следните фактори:  

- Инструментите за стратегически анализ са изключително голям брой, и въпреки, че 
в настоящия труд са подбрани и представени инструментите приложими в най-
голяма степен в процеса на стратегическо управление на стартиращи технологични 
компании, то техния брой реално надвишава времевите и ресурсни възможности 
за използване на всички инструменти при стартирането на компания и 
моделирането на стратегии.  

- Информацията, необходима за изграждането на цялостна картина при 
стратегическия анализ за стартиращите компании е разпределена между всички 
гореизброени инструменти. При тази ситуация, неизползването на всички 
изброени инструменти, води до липса на информация, ключова за формулирането 
на успешни стратегии. В същото време, част от информацията при попълването на 
инструментите се повтаря между различните инструменти, а друга малка част от 
информацията не е специфично приложима за стартиращите технологични 
компании. Тези фактори водят до естествено ограничаване употребата на част от 
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инструментите, което от своя страна води до загуба на ценна информация в 
процеса на стратегически анализ. 

- Друг фактор е и неизползването на част от инструментите, поради незапознатостта 
на предприемачите с тях. Използването на голяма част от инструментите изисква 
от предприемачите икономическо образование, което в сферата на технологично 
предприемачество не винаги е налице. Това също би могло да доведе до 
неизползването на част от важните инструменти за стратегически анализ. 

- Допълнителен проблем при прилагането на съществуващите инструменти за 
стратегически анализ и моделиране на стратегии при стартиращите технологични 
компании е липсата на категории свързани с иновациите и технологичните аспекти 
в разработваните продукти и развитието на компанията, а те са от ключово 
значение за изработването на стратегии за стартиращите технологични компании.  

Добавяйки и факта, че някои методи и инструменти за стратегическо моделиране 
са разработени за развити компании с висока степен на йерархичност и поради тази 
причина в този си вид за неприложими в сферата на стратегическото управление за 
стартиращи технологични компании, следва да се направят изводи за проучване, анализ и 
моделиране на подходящи инструменти и методи за стратегически анали и формулиране 
на стратегии за стартиращи технологични компании. 

5. Избор на технологии за разработка на информационна система 
Системата за моделиране на стратегии (Strategy identifying and Analysing Modeling 

System -  SIAMS) представлява уеб базирана система с трислойна архитектура клиент-
сървър, в която информацията се съхранява в бази данни, управлява се посредством уеб 
сървър и се разглежда в уеб браузър. 

 
Фигура 16. Схема на трислойна архитектура (three-tier architecture) [100] 

Основните елементи, необходими за реализиране на системата, са: 
- Презентационен слой: Интернет браузър (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, 

Internet Explorer, др.) 

  уеб сървър 

PHP скрипт 

PHP интер-
претатор 

Система за 

управление на 
бази данни 

бази 
данни 

Интернет 
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- Приложен сървър: Apache HTTP Server  
- Сървър за бази данни: MySQL 
- Програмен език: PHP 

При наличието на горепосочените условия, в последните няколко години, се 
наложи използването на комбинация от софтуерни приложения, известна под името 
LAMP (абревиатура за: операционна система Linux, приложен сървър Apache HTTP Server, 
бази данни: MySQL, скриптови езици: PHP, Perl или Python). Комбинацията е 
изключително разпространена поради добрата производителност, стабилност, лесно 
конфигуриране и използването на безплатен софтуер с отворен код за операционната 
система и всички горепосочени приложения, което превърна LAMP в една от най-широко 
разпространените платформи за уеб хостинг. 

Операционна система Linux 
Операционна система Linux е най-широко използваната операционна система 

сред уеб сървърите според проучване на Неткрафт [101] от август 2014г. Предимства на 
операционна система Linux:  

- отворен код и свободно ползване (операционната система се разпространява под 
GNU General Public License [102]); 

- високо ниво на сигурност; 
- висока ефективност; 
- стабилност при работа; 
- добра хардуерна съвместимост; 
- стабилна работа с по-малко ресурси; 
- добра поддръжка на работа в мрежа; 
- разнообразие на Linux дистрибуции, и др. 

Приложен сървър Apache HTTP Server 
Според проучване на Неткрафт [103] от м. август 2013г. Apache HTTP Server се 

използва от 47% от всички активни сайтове в момента, което го прави най-широко 
използвания приложен сървър в глобален мащаб. Неговите предимства са: 

- свободно ползване и разпространение (Apache HTTP Server се разпространява под 
лиценз Apache License, Version 2.0 [104]); 

- мощност, ефективност, стабилност, лесно конфигуриране; 
- непрекъснати иновации, поддръжка на най-новите протоколи използвани в 

Интернет; 
- възможност за допълнително инсталиране на различни модули, и др.  

Сървър за бази данни MySQL 
Сред най-разпространените релационни системи за управление на бази данни 

са MySQL и PostgreSQL. 
Предимствата на PostgreSQL са:  

- по-богат набор от команди; 
- ограничаване на потребители на системата, на базата на различни критерии 

(страна, мрежа, др.); 
-  възможност за достъп до записите без изчакване за освобождаване; 
- по-висока съвместимост с програмни езици C, Perl, Python и др.; 

Предимствата на MySQL са: 
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- по-широко разпространение; 
- по-сложни администраторски инструменти за наблюдение и подсигуряване на 

информацията; 
- по-добра съвместимост с Windows; 
- по-подходящ при работа с големи текстови области; 
- по-стабилна работа при стандартни натоварвания, и др.  

От водещо значение при избора на система за управление на бази данни е това 
каква релационна система за управление на базите данни е инсталирана на съответния 
сървър, както и това дали се нуждаем от по-богатия набор от команди и поддръжка за 
транзакциите при PostgreSQL или предимствата в стабилността на работа при средна 
натовареност и по-богатите администраторски инструменти на MySQL. Извод: Впредвид 
все по-малката разлика между MySQL и PostgreSQL, изборът не е решаващ за 
проектирането на системата, и двата сървъра за бази данни удовлетворяват изискванията 
на проекта, но за реализирането на действащ модел на предлаганата система ще бъде 
използван MySQL. Направеният избор не влияе върху структурата на таблиците и 
архитектурата на проектираната система. 

 

6. Изводи 
В направеното в тази глава проучване бяха разгледани въпросите свързани с 

теоретичните основи на моделирането на стратегии, тяхната приложимост и 
неприложими елементи, поради спецификата на стартиращите технологични компании, 
особеностите на стартиращите технологични компании и проблемите пред прилагането 
на инструментите от класическото стратегическо управление пред стартиращите 
технологични компании. Бяха разгледани и най-честите причини за неуспех на 
стартиращите технологични компании и тяхната връзка с неприлагането или липсата на 
подходящи инструменти в стратегическото управление на стартиращите технологични 
компании, както и бе представено проучване от автора в областта обхваната от тази глава, 
а именно, прилагане на най-важните за стартиращите технологични компании 
съществуващи инструменти за стратегически анализ и стратегическо моделиране, както и 
нуждата от разработване на подходящи инструменти за стратегическо управление на 
стартиращите технологични компании, продиктувано, както от статистическите резултати 
за успеваемостта на стартиращите компании, така и от нуждата от подходящи 
инструменти, обусловена в направените проучвания, причини за неуспех и степен на 
използване на стратегически инструменти сред стартиращите технологични компании, в 
тази глава. 

Опитите за прилагане на инструментите и методите от класическия стратегически 
мениджмънт в стратегическото управление на стартиращите технологични компании, 
въпреки очевидните трудности и отчасти неприложимост, доказват нуждата от развиване 
на инструменти подпомагащи процесите на стратегическо управление при стартиращите 
технологични компании, които в последствие да прерастнат в нов вид софтуерни 
продукти и системи, специфично подпомагащи стратегическото управление на 
стартиращи технологични компании. 

Изводите, направени от проведените изследване на тематиката и проучване на 
проблемната област са свързани с нуждата от разработване на различни инструменти, 
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базирано на приложимите елементи от инструментите в стратегическото управление за 
стартиращи компании и техните нужди и специфики: 

- Да се разработи, по отношение на инструментите за стратегически анализ, 
унифицирано платно за стратегически анализ и по-нататъшна идентификация на 
стратегически предимства на компаниите, което да обхваща всички най-важни за 
моделирането на успешни стратегии категории и елементи от класическите 
инструменти за стратегически анализ. Избрано е платното като доказано най-
приложим модел на инструмент за стартиращи компании, впредвид и по-големия 
потенциален брой на елементите в инструмента. 

- Да се приложи категоризация на стратегиите при моделирането на стратегии, 
подобни по структура на Porter’s Generic Strategies и Ansoff Matrix “Product-Market”, 
които да подпомогнат процеса на моделиране на стратегии за стартиращите 
технологични компании. Избрана е категоризацията в тип матрица, като тип на 
инструмент, даващ най-голяма яснота в процеса на категоризация.  

- Да се модифицира инструмента за полагане на стратегически цели в няколко 
основополагащи перспективи, като се направи анализ на перспективите, 
приложими за стартиращите технологични компании. 

- Да се изгради процес за моделиране на стратегии, приложим специфично за 
стартиращи технологични компании, като се модифицират съществуващите 
процеси и добри практики и се приложат онези елементи от тях, които отговарят 
на нуждите и особеностите на стартиращите технологични компании. 

- Да се разработят основните типови стратегии, участващи в по-горе зададената цел 
за категоризиране на стратегии за стартиращи технологични компании, следвайки 
разработения от автора процес за моделиране на стратегии за стартиращи 
технологични компании, върху което да се проведат проучвания и апробации.  

- Да се изгради алгоритъм, реализиращ цялостния разработен процес за 
моделиране на стратегии в софтуерен продукт. 

- Да се разработи и апробира софтуерен продукт, базиран на разработените в този 
труд инструменти, категоризация, разработените основни характеристики на 
стратегиите, цялостен процес моделиране и алгоритъм за тяхното приложение. 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТВАНЕ НА МЕТОДИКА ЗА МОДЕЛИРАНЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА 
СТАРТИРАЩИ ТЕХНОЛОГИЧНИ КОМПАНИИ 

 
В трета глава са разработени методика за провеждане на изследването, 

провеждане на самото изследване и разработване на иновативен инструмент за 
идентифициране и анализ на стратегии, иновативен процес за моделиране на стратегии 
специфично за стартиращите технологични компании, рамка за категоризиране и 
моделиране на стратегии, прилагането на разработения процес в разработването на 
модели на типови стратегии, обновяване на цялостния процес на моделиране на 
стратегии, включващ прилагане на разработения инструмент, класифициране съгласно 
предложената рамка, прилагане на развитите модели за типови стратегии и 
надграждането им до конкретни стратегии на технологични стартиращи компании. 

1. Провеждане на изследването – конкретни стъпки и задачи 
На базата на описаните основни характеристики на методологията за провеждане 

на изследването, следва да се построи схема на стъпките и задачите пред автора в 
настоящото изследване. Следващата фигура представя стъпките и задачите, формулирани 
според представените в глава 2, точка 2., диаграма и йерархичен модел на процесите в 
методологията CRISP-DM. 

 
Фигура 17. Диаграма на стъпките и задачите към тях (разработена от автора) в рамките на 
изследването според CRISP-DM методологията. Диаграмата и таблицата с описанието на стъпките, 
общите задачи, специфичните задачи и инстанциите на процеси са приложени в Приложение 8. 

1.1. Качествено изследване за степента на използване на класическите 

инструменти, методите и фактори при моделиране на стратегии и 

стратегически анализ на стартиращите технологични компании 

В процеса на качественото изследване бяха проведени пет интервюта с 
предприемачи от технологичния сектор в България, в които бяха идентифицирани 
основните инструменти, които използват за стратегически анализ, основните 
характеристики за успех на компаниите и стратегическите заплахи пред тяхното развитие. 
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Изследването бе използвано като основа за подобряване на анкетите, които бяха 
разпространени в количественото изследване на проблемната област. 

Качественото изследване протече при дискутиране на въпросите от анкетата с 
интервюираните лица.  

Точка 1 в интервюто бе количеството лични данни, събирани при провеждане на 
анкетата. Почти всички интервюирани отчетоха липсата на държава сред въпросите, което 
бе добавено в последствие към анкетата. 

 
Фигура 18. Резултати от подобряване на анкетата при провеждане на точка 1 от интервютата 

Точка 2 от интервюто бе съответствието между опит в областта на стратегическия 
анализ и използваните инструменти за стратегически анализ.В обсъждането бяха 
включени основните инструменти, участващи в анкетата за стратегически анализ, като 
част от тях не бяха познати на интервюираните.  

 
Фигура 19. Откъс от анкетата, дискутиран при обсъждане на точка 2. 

Всички интервюирани оцениха въпросите като подходящи. 
Точка 3 от интервюто бе свързана с категоризирането на стратегии при 

технологичните стартиращи компании.  
Участниците оцениха въпросите като ясни и разбираеми. 

 
Фигура 20. Откъс от анкетата при обсъждане в точка 3. 
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Четвъртата точка от проведените интервюта бе най-подробно дискутирана. Тя е 
свързана със стратегическите предимства и стратегическите заплахи пред компаниите. 
Участниците бяха помолени да оценят своите предимства и недостатъци като попълнят 
теста и като изброят възможно най-голям брой допълнителни стратегически предимства и 
заплахи за технологичните стартиращи компании, неприсъстващи в анкетата. В следствие 
на тази точка бяха допълнени стратегическите предимства и заплахи за компанията във 
финалния вид на анкетата със следните полета: „Известната марка или бранд на продукта 
или имиджа на фирмата“ и „Слабо ресурсно осигуряване на фирмата“.  

Петият въпрос бе свързан с предлагането на подобрен модел на карта с 
перспективите за целеполагане (карта на балансираните резултати), който бе оценен като 
разбираем от всички участници. 

Финалният шести въпрос към участниците в интервютата бе желанието за 
ползване на иновативен софтуер, подпомагащ стратегическото управление на 
стартиращите технологични компании. Всички участници оцениха въпроса като важен и 
изявиха желание за ползване на такъв софтуер. 

Количественото изследване подпомогна подготовката на анкетата, която бе 
използвана като основа при провеждането на количественото изследване. 

1.2. Количествено проучване за степента на използване на класическите 

инструменти, методите и фактори при моделиране на стратегии и 

стратегически анализ на стартиращите технологични компании 

 
Количественото проучване бе проведено в съответствие с разработения план по 

методологията CRISP-DM, както и базирайки се на качественото изследване, проведено 
чрез интервюта. 

1.2.1. Количествено изследване чрез анкета 

Количественото изследване бе проведено чрез анкета, разработена от автора, 
реализирана чрез Google Drive Forms, която дава възможност за изключително удобна 
работа, разпространение и обработване на данните при работа с анкети онлайн. Бе 
избрана онлайн средата, като даваща най-широк достъп до участници от целевата група, а 
именно – предприемачи от сферата на технологичното предприемачество.  

 
... 
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... 

 
Фигура 21. Откъси от анкетата, използвана в количественото изследване (разработена от автора) 

(линк към анкетата: goo.gl/zfJihg ). 

Пълното съдържание на анкетата е приложено в Приложение 2.1. 

1.2.2. Целева група и провеждане на анкетата 

При разпространението на анкетата бяха използвани лични бизнес контакти на 
автора, контакти със студенти по технологично предприемачество и участници в 
състезания на учебни компании (като тук бяха използвани Google Groups за 
разпространението на анкетата), социалните мрежи (LinkedIn, Facebook, Google+), 
изпращане на емайли до предприемачи, както и провеждане на хартиени анкети с 
предприемачи от технологичния сектор в България по време на срещи с тях, след което 
анкетите бяха прехвърлени в онлайн версията на анкетата. 

Анкетата бе попълнена от 153 участника за целия период на провеждане на 
количественото изследване през 2014 година, като бе разработена и английска версия на 
анкетата, във връзка с участието на 136 участника от България и 17 участника извън 
България (Украйна, Япония, Германия, Австрия, Испания, Белгия, Италия, Канада и САЩ).  
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Фигура 22. Откъс от английската версия на анкетата (разработена от автора) (линк: goo.gl/5bh8mK ) 

Държава Брой участници 

България 136 

Украйна 7 

Япония 1 

Германия 2 

Австрия 1 

Испания 1 

Белгия 2 

Италия 1 

САЩ 1 

Канада 1 

Таблица 3: Разпределение на участниците по държави в направеното от автора проучване 
При възрастовото разпределение на участниците, участвали в анкетата, следва да 

се отбележи, че 80% от участниците в проучването са на възраст между 25 години и 44 
години, а именно най-активната възраст сред стартиращите технологични компании [85].  

Провеждането на проучването бе извършено на базата на анкети, 
разпространени по Интернет и на хартиен носител сред общо 153 предприемачи в 
технологичната сфера (67% мъже и 33% жени) и включващи ключови за моделирането на 
стратегии при стартиращите технологични компании въпроси. 

От участниците в анкетата 56% са на етап „развитие на бизнес идея“, 14% са на 
етап „стартиране на бизнес“ и 30% са на етап „работеща нова бизнес идея“. 

Пълния набор на резултатите от проведената анкета е поместена в Приложение 
2.2. Подробната обработка на данните ще бъде разгледана по-долу за всяка от частите на 

анкетата. 

1.2.3. Структура на анкетата 

Анкетата е структурирана по начин, който позволява извеждането на моделите по 
всички зададени в целите и задачите на настоящата дипломна работа. Структурата на 
анкетата, определя принадлежността на въпросите към съответните модели и 
инструменти, разработвани в настоящата дисертация. 
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Фигура 23. Структура на анкетата (разработена от автора) 

За всяка част от анкетата се прилагат методите за статистически анализ на 
данните и за извличане на знания от данни, които са разгледани в съответния раздел при 
моделирането на съответните инструменти и модели. 

1.2.4. Преглед на данните от анкетата 

Достъп до данните от анкетата се извърши чрез експорт на данните в .csv файл 
(като функционалност от Google Drive) за всяка от анкетите (на български и английски 
език), след което данните бяха прегледани, английските данни бяха преведени на 
български език със съответните термини и данните от двата .csv файла бяха обединени в 
един .csv файл за по-нататъшна обработка на данните. 

 
Фигура 24. Изглед на данните в .csv файла към анкетата (на български език) 

Част 5 (въпрос 16) 

предпочитание на участниците за ползване на иновативен софтуер за стратегическо управление 

Част 4 (въпрос 15) 

предпочитание на участниците към модел на карта на балансираните показатели 

Част 3 (въпроси от 9 до 14) 

прилагане на категоризацията на стратегиите за 
технологични стартиращи компании 

Определяне на водещите фактори за 
стратегическо предимство и заплахи 

Част 2 (въпроси от 5 до 8) 

данни за приложимите инструменти и модели в стратегическия анализ за моделиране на 
иновативен инструмент за стратегически анализ 

Част 1 (въпроси от 1 до 4) 

общи данни за участниците в анкетата с определяне на степента на развитие на идеята 
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Експортнатият файл след  сваляне от Google Drive  се отвори за дообработка и 
подготовка на данните за използване от софтуерните продукти на IBM SPSS чрез Microsoft 
Excel. Използването на формули в програмата е изключително удобно за привеждане на 
данните от анкетата във вид подходящ за нататъшно използване. 

1.2.5. Подготовка на данните от анкетата 

Поради естеството на данните в анкетата е приложимо използването на 
текстовите данни в полето. Съществуват, обаче няколко полета, при които е нужно 
допълнително обработване на данните, с цел достигане на крайните цели и резултати при 
използването на продуктите на IBM SPSS. 

Нужда от подготовка на данните се наблюдава главно при въпросите в част 2 и 
част 3 от анкетата, намиращи се в .csv файла с данни.  

В част 2 се извършва следната подготовка на данни: 
Категоризирането на стратегиите се извършва на базата на три основни 

направления: тип на компанията, зрялост на пазара и обхват на пазара, като всяка от тези 
променливи има по две стойности. (подробно представяне на категоризирането е 
направено в глава 3, точка 4). В анкетата данните са разделени на три категории с общи 9 
стойности, а не 6. Поради това ще се извърши следната обработка: 

 
(1) в полето “тип на компанията“ – иноватор/последовател, ще бъдат въведени 

следните цифрови стойности 
a. 0 – “иноватор” 
b. 1 – “последовател“ 

 
(2) в полето “зрялост на пазара“ – нов пазар/появяващ се пазар/съществуващ 

пазар, ще бъдат въведени следните цифрови стойности 
a. 0 – “нов пазар” 
b. 0 – “появяващ се пазар” 
c. 1 – “съществуващ пазар“ 

 
(3) в полето “обхват на пазара“ – град, държава, континент, глобален ще бъдат 

въведени следните цифрови стойности 
a. 0 – “глобален” 
b. 0 – “континент” 
c. 1 – “държава“ 
d. 1 – “град“ 

 
Замените на данни ще се извършват със следните формули: 
(1) за “тип на компанията“ 

 
 
=SUBSTITUTE( 

SUBSTITUTE('Form Responses'!W2;"последовател";1 ) 

;"иноватор"; 0 ) 
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(2) за “зрялост на пазара“ 
 
 
=SUBSTITUTE( 

SUBSTITUTE( 

SUBSTITUTE('Form Responses'!Z2;"Съществуващ пазар";1) 

;"Появяващ се пазар"; 0 ) 

 ;"Нов пазар"; 0 ) 

 
 

(3) за “обхват на пазара“ 
 
 
=SUBSTITUTE( 

SUBSTITUTE( 

SUBSTITUTE( 

SUBSTITUTE(Y2;"Град";1 ) 

;"Държава"; 1 ) 

;"Континент"; 0 ) 

 ;"Глобален"; 0 ) 

 

След извършването на тези промени ще бъде добавено поле, указващо 
еднозначно принадлежността на всеки от записите към дадена категория технологични 
стартиращи компании. 

 
Запис в полето Тип на компанията според стратегическото категоризиране 

000 Фирма иноватор на глобален нов/появяващ се пазар 

001 Фирма иноватор на глобален съществуващ пазар 

010 Фирма иноватор на локален нов/появяващ се пазар 

011 Фирма иноватор на локален съществуващ пазар  

100 Фирма последовател на глобален нов/появяващ се пазар 

101 Фирма последовател на глобален съществуващ пазар  

110 Фирма последовател на локален нов/появяващ се пазар 
111 Фирма последовател на локален съществуващ пазар  
Таблица 4. Таблица на категоризирането на стратегии: 

Данните в полето се формират с използването на следната формула: 
 

=CONCATENATE( 

TEXT('Form Responses'!AA2;0);  

TEXT('Form Responses'!AB2;0);  

TEXT('Form Responses'!AC2;0) ) 
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Фигура 25. Изглед на данните след обработка с формули в Ексел 

Финална стъпка при дефинирането на стратегиите е превръщането на цифровото 
кодиране на типа на технологичната стартираща компания в десетичен вид със следните 
означения: 

1 = „Фирма иноватор на глобален нов/появяващ се пазар“, 
2 = „Фирма иноватор на глобален съществуващ пазар“, 
3 = „Фирма иноватор на локален нов/появяващ се пазар“, 
4 = „Фирма иноватор на локален съществуващ пазар“, 
5 = „Фирма последовател на глобален нов/появяващ се пазар“, 
6 = „Фирма последовател на глобален съществуващ пазар“, 
7 = „Фирма последовател на локален нов/появяващ се пазар“, 
8 = „Фирма последовател на локален съществуващ пазар“, 
Това представяне ще бъде използвано в IBM SPSS Statistics. Данните се въвеждат 

при добавяне на нова колона, със следната формула: 
 

=BIN2DEC('Form Responses'!AD2)+1; 
 

 
Фигура 26. Цифрово кодиране на типа технологична стартираща компания след обработка в Ексел 
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В част 3 се извършва следната подготовка на данните: 
Посочването на стратегическите предимства и заплахи пред технологичните 

стартиращи компании от участниците е организирано в данните като два низа, състоящи 
се от множество фактори, разделени във запетая. По този начин данните биха били 
неизползваеми, което налага изработване на цифров низ от 0 и 1 отразяващ наличието 
или отсъствието на дадено стратегическо предимство в записа.  

Особеност при изработването на промените е създаването на формула, която 
автоматизирано да обработи всички колони без нуждата от промени. Подобна формула 
следва да се използва и при промените на данните при стратегическите заплахи.  

 
Фигура 27. Изглед на данните в .csv файла преди (текстовите полета) и след (цифровите полета) 
обработката на данните. 

Промените при стратегическите предимства се извършват чрез добавяне на 9 
колони (съответстващи на броя стратегически предимства в анкетата) и извличането на 
информация от низа с предимства, за всяко от предимствата, последователно за всички 
колони с формулата: 

 
=IF( 

ISNUMBER( 

SEARCH('Form Responses'!AF$1;'Form Reponses'!$AE2)) 

 ; 1 ; 0 ) 

 
Промените при стратегическите недостатъци се извършва по аналогичен начин с 

формулата: 
 

=IF( 

ISNUMBER( 

SEARCH('Form Responses'!AP$1;'Form Reponses'!$AO2)) 

 ; 1 ; 0 ) 
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Фигура 28. Изглед на данните след обработка в Ексел 

Следваща стъпка в обработката на данните за IBM SPSS Statistics е прилагане на 

цифрови кодове за всички категории данни, което отново бе извършено чрез 

използваната по-горе формула substitute(). Така обработен файлът с данни е готов за 

последваща обработка на данните с IBM SPSS Statistics. 

1.2.6. Резултати от IBM SPSS Statistics 

Обработката на данните с IBM SPSS Statistics бе приложена върху всички записи и 
атрибути на анкетата. Пълният списък с данни е приложен в Приложение 2.2. 

 
Фигура 29. Изглед на данните в IBM SPSS Statistics.  

След прилагането на класическите статистически методи за първоначална 
обработка на резултатите, допълнителна обработка бе направена на базата на няколко 
фактора. Първият фактор е определяне на стратегическите предимства и заплахи, 
съобразно принадлежността към дадена категория технологични стартиращи компании. 
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По-нататък тези данни ще бъдат използвани при моделирането на типовите стратегии за 
всички типове технологични стартиращи компании съгласно направената категоризация.  

 
Фигура 30. Стойности на полето за данни за типа технологична стартираща компания в IBM SPSS Statistics  

След определянето на стойностите на данните, следва да се определят типа на 
данните, техния формат, етикет с текстово обяснение за полето, тяхната роля и др. 

 
Фигура 31. Изглед на променливите към данните от анкетата в IBM SPSS Statistics  

Пълният набор от данни от анкетата са поместени в Приложение 3.1.  
За всяка от характеристиките на стратегиите е направена кростабулация на 

полетата и са изведени данни за тяхната честота на срещане, според избрания тип 
компания. 

 
Таблица 5. За всяка от характеристиките на стратегическо предимство и стратегическо заплахи бе 
формирана таблица с резултатите съгласно принадлежността към даден тип компания (cross-tabulation) 

В следствие на обработката на данни бяха формирани пълни таблици на 
характеристиките на стратегически предимства и заплахи, според принадлежността към 

Фирма 

иноватор на 

локален нов 

пазар

Фирма 

иноватор на 

локален 

съществуващ 

пазар

Фирма 

иноватор на 

глобален нов 

пазар

Фирма 

иноватор на 

глобален 

съществуващ 

пазар

Фирма 

последовате

л на локален 

нов пазар

Фирма 

последовате

л на локален 

съществуващ 

пазар

Фирма 

последовате

л на 

глобален нов 

пазар

Фирма 

последовате

л на 

глобален 

съществуващ 

пазар

Count 72

% within Типова 

стратегия

38,1% 16,7% 35,3% 40,0% 60,0% 60,5% 50,0% 66,7% 47,1%

Count 81

% within Типова 

стратегия

61,9% 83,3% 64,7% 60,0% 40,0% 39,5% 50,0% 33,3% 52,9%

Count 153

% within Типова 

стратегия

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total

 

Типова стратегия

Total

Липса на 

информиранос

т на клиентите 

за работа и 

приложение 

на продукта

Непосоч

ен

Посочен
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даден тип компания, което в последствие ще бъде използвано в основата на 
разработването на типови стратегии за съответните технологични стартиращи компании.  

 
Таблица 6. Обобщена таблица с резултати (с кростабулация) за факторите за стратегически предимства  

(таблицата се чете по колони) 

 
Таблица 7. Обобщена таблица с резултати (с кростабулация) за факторите за стратегически 

заплахи (таблицата се чете по колони) 

Други резултати, изведени на базата на направената обработка на данните са 
свързани с нивата на приложение на инструментите за стратегически анализ, резултатите 
от проверката с помощта на хипотези Хи квадрат и измерването на силата на 
взаимовръзките между променливите чрез използване на коефициента на Крамер.  

Хи-квадрат анализът е метод за проверка на статистическата хипотеза. При Хи-
квадрат анализа и факторната и резултативната променлива са качествени. Хи-квадрат 
анализът е вид проверка на хипотези от класа на непараметричните, тъй като 
изследваните променливи са разположени на слабите скали (номинална или ординална). 
Особеност при този анализ е при определянето на критичната област - тя винаги е 
едностранна, което се налага от специфичното Хи-квадрат разпределение. 

Фактори за стратегическо 

предимство

Фирма 

иноватор на 

локален нов 

пазар

Фирма 

иноватор на 

локален 

съществуващ 

пазар

Фирма 

иноватор на 

глобален нов 

пазар

Фирма 

иноватор на 

глобален 

съществуващ 

пазар

Фирма 

последовател 

на локален 

нов пазар

Фирма 

последовател 

на локален 

съществуващ 

пазар

Фирма 

последовател 

на глобален 

нов пазар

Фирма 

последовател 

на глобален 

съществуващ 

пазар

Високото качество на продукта 52,4% 72,2% 70,6% 80,0% 53,3% 55,3% 42,9% 60,0%

По-ниската цена на продукта 28,6% 72,2% 5,9% 40,0% 53,3% 60,5% 35,7% 46,7%

Уникалността на продукта на 

пазара

81,0% 44,4% 88,2% 66,7% 46,7% 26,3% 21,4% 20,0%

Допълнителните услуги към 

предлагания продукт

66,7% 66,7% 29,4% 40,0% 33,3% 60,5% 64,3% 46,7%

По-високата степен на 

съвместимост на продукта с 

местните правила, норми и 

държавни изисквания

14,3% 50,0% 11,8% 20,0% 33,3% 10,5% 35,7% 13,3%

Принадлежност на продукта към 

наложилите се стандарти на 

пазара

,0% 38,9% 29,4% 33,3% 40,0% 21,1% 35,7% 66,7%

Известната марка или бранд на 

продукта или имиджа на 

фирмата

9,5% 22,2% 23,5% 13,3% 40,0% 10,5% ,0% 13,3%

Тясната специализация на 

продукта (високо специализиран 

продукт)

23,8% 27,8% 17,6% 53,3% 13,3% 7,9% 21,4% 13,3%

Лесен достъп и приложение на 

продукта

57,1% 94,4% 82,4% 40,0% 66,7% 39,5% 78,6% 60,0%

Фактори на стратегически 

заплахи

Фирма 

иноватор на 

локален нов 

пазар

Фирма 

иноватор на 

локален 

съществуващ 

пазар

Фирма 

иноватор на 

глобален нов 

пазар

Фирма 

иноватор на 

глобален 

съществуващ 

пазар

Фирма 

последовател 

на локален 

нов пазар

Фирма 

последовател 

на локален 

съществуващ 

пазар

Фирма 

последовател 

на глобален 

нов пазар

Фирма 

последовател 

на глобален 

съществуващ 

пазар

Появата на конкурентен продукт 

на по-ниска цена

52,4% 66,7% 47,1% 40,0% 73,3% 50,0% 50,0% 73,3%

Появата на конкурентен продукт 

с по-високо качество, но на по-

висока цена 

9,5% 22,2% 52,9% 26,7% 26,7% 18,4% 21,4% 26,7%

Промени в стандартите или 

законодателството

28,6% 38,9% 5,9% 13,3% 40,0% 36,8% 50,0% 26,7%

Слабо ресурсно осигуряване на 

фирмата

38,1% 50,0% 52,9% 46,7% 53,3% 36,8% 42,9% 53,3%

Спад в броя нововъведения в 

продукта, изведени на пазара

9,5% 27,8% 47,1% 20,0% 13,3% 10,5% 71,4% 26,7%

Липса на лесен достъп до 

продукта от целевата група 

клиенти

47,6% 44,4% 76,5% 46,7% 33,3% 18,4% 71,4% 46,7%

Липса на информираност на 

клиентите за работа и 

приложение на продукта

61,9% 83,3% 64,7% 60,0% 40,0% 39,5% 50,0% 33,3%
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Изисквания към Хи-квадрат анализа [87]. Този метод има три важни изисквания: 
(1) Да няма теоретичните честоти по-малки от 1; 
(2) Допуска се да има теоретични честоти по-малки от 5, но те да не бъдат повече 

от 20% от случаите; 
(3) Обемът на извадката да е по-голям от 50. 
Формулно изражение: 

 
 


  












 


1 2

1 1

2

2

ˆ

ˆk

i

k

j ij

ijij

f

ff


  (2)

 

Където: 

ijf  - фактически стойности 

ˆ
ijf - изгледени стойности  

За измерване силата на връзката при качествени променливи често се ползва 
Коефициента на Крамер. Той е подходящ, защото е нормиран в границите между 0 и 1. 
Условно се приема, че когато е в интервала: 

(1) от 0 до 0.3, връзката е слаба; 
(2) от 0.3 до 0.7, връзката е средна; 
(3) от 0.7 до 1, връзката е силна. 
Освен това трябва да се провери дали коефициентът е статистически значим, като 

се сравни равнището на значимост (Asymp. Sig) с риск за грешка от първи род алфа. Ако 
Asymp. Sig < α = 0,05, то коефициентът е значим и може да се тълкува. 

Ще бъде приложен Хи-квадрат анализът, за да се провери оказва ли влияние 
типът на компанията (1) върху избора на характеристики за стратегически предимства и 
стратегически заплахи (2), като за всяка характеристика, ще се извърши отделен анализ. 
Примерът по-долу илюстрира получения резултат за една от характеристиките на 
стратегическите заплахи пред развитието на технологичните стартиращи компании. 

 
Фигура 32. Резултати за фактор за стратегически заплахи - липса на информираност на клиентите - 

Типова стратегия (кростабулация) 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 14,734a 7 ,040 
Likelihood Ratio 15,502 7 ,030 
Linear-by-Linear Association 9,890 1 ,002 
N of Valid Cases 153   

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,59. 

Таблица 8. Таблица за определяне връзката между променливите 

Тъй като изследването е проведено при риск за грешка α=0,05 то сравняваме 
значимостта на Хи-квадрата на Пирсън със α. Вижда се , че α>Asymp. Sig (2-sided), което 
означава, че между изследваните променливи има статистически значима връзка т.е. 
между липсата на информираност и типа стратегия съществува обективна връзка.   

На базата на направените изследвания с помощта на софтуерния продукт, са 
изведени изводи за всички характеристики, взаимовръзки между променливите и данни 
в анкетата, които в последствие са основополагащи при моделирането на стратегии за 
технологични стартиращи компании. В Приложение 3.1 са приложени резултатите за 
всички данни от обработвания в IBM SPSS анкетен файл. В следващите раздели са 
представени друга част от резултатите (всички налични в Приложение 3.1) от обработката 
на данни с IBM SPSS Statistics 19 в разделите, в които тяхното приложение е 
целесъобразно и изводите са свързани и подпомагат процеса на моделиране на 
стратегии. 

1.2.7. Резултати от IBM SPSS Modeler  

Резултатите от проведената анкета бяха допълнително обработени и със 
софтуерния продукт IBM SPSS Modeler 14, който дава възможност за откриване на 
шаблони в наличните от анкетата данни. 

След обработката на данните с IBM SPSS Statistics 19 и извеждането на резултати 
за степените на приложение на различните характеристики, както и за взаимовръзките 
между променливите, бе приложен IBM SPSS Modeler 14 с цел проверка на 
разпознаваемостта на моделите на стратегии и тестването им в софтуерния продукт. За 
целта бяха въведените обработените данни в Ексел, описани в предишния раздел в 
програмата и бе зададен модел за предсказване, целящ идентифицирането на стратегии 
и идентифициране на степента им на машинно разпознаване. 

 
Фигура 33. Последователност от действия за получаване на модели в IBM SPSS Modeler 14  

Задаването на последователност от действия за получаване на модели с 
автоматичния класификатор е илюстрирано на горната фигура. Използването на 
автоматичния класификатор е свързано с посочването на цел и входни данни.  Избраната 



58 
 

цел при синтезирането на модел е полето тип компания (VAR00001), с което ще се 
моделират основните характеристики на типовите стратегии, разработени на базата на 
изградените в тази глава модели.  

 
Фигура 34. Задаване на цел и входни данни в автоматичния класификатор  

Автоматичния класификатор използва различни алгоритми за синтезиране, 
оценяване и сравняване на модели. След изграждането на различните модели, 
класификаторът избира трите модела с най-висока степен на точност. 

 
Фигура 35. Избор на използвани модели в IBM SPSS Modeler  

Изведените от IBM SPSS Modeler най-добри методи за идентифициране на 
моделите са представени на следващата фигура. С най-висока степен на точност е 
моделът SVM – 99,346%,  последван от C5.0 – 82,353% и Bayesian Network – 77,124%. 
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Фигура 36. Най-добри модели за моделиране на стратегии, получени от автоматичния 

класификатор  

Методът SVM (Support Vector Machine) е метод на машинно обучение, който 
функционира чрез входно-изходна картографираща функция върху данни за обучение с 
етикети и останалата част от данните. Картографиращата функция може да бъде 
класификационна или регресивна. За класифициране, често се използват нелинейни 
функции на ядрото (kernel funcions) върху предварително трансформирани входни данни 
към многомерно пространство от характеристики, в което входните данни са по-лесно 
делими в сравнение с първоначално зададеното (оригинално) пространството. Създават 
се разделящи линии или равнини наречени „hyperplanes“, които отделят данните, на 
базата на зададените етикети, като се търси равнина „hyperplane”, имаща най-голямо 
отстояние от двата класа данни. Произведеният модел зависи само от част от данните за 
обучение, тези, които са близо до границите на класовете. Тези данни се наричат 
поддържащи вектори. 

     
Фигура 37. Линеен и нелинеен модел Support Vector Machine (източник: http://i.imgur.com/WuxyO.png) 

SVM моделът генерира прогнози и прогнозирани вероятностите за изходни класове. 
Прогнози се основават на категорията с най-висока прогнозна вероятност за всеки запис. 
За да се избере прогнозна стойност, следващите вероятности се изчисляват 

Оригинално                       Работно 

пространство                     пространство 
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приблизително, използвайки сигмоидна функция[60]. Приближението, което се използва 
в модела е: 
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Оптималните параметри А и В са равни на оценените от търсенето на решение за 

максимална вероятност с набор от примерни данни с етикети  
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чрез решаване на проблема за намиране на вероятностен нормализиран максимум, 

където N+ е броят на положителните примери, а N- е броят на отрицателните примери 
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Записите с липсващи данни за всяко поле за въвеждане не могат да бъдат 

оценени и получават прогнозира стойност и вероятностна стойност $null$. 
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След прилагането на модела SVM върху набора от данни със 153 записа, с цел 
прогнозиране принадлежността на определен тип данни (характеристики на стратегиите) 
към съответните типови стратегии, и последващото сравнение между прогнозни и реални 
резултати, бяха успешно идентифицирани данните за характеристики на стратегиите 
(стратегически предимства и стратегически недостатъци), като само 2 от 153-те типови 
стратегии не бяха разпознати правилно от модела т.е. степента на успеваемост на модела 
е 99,345%. 

 
Фигура 38. Изглед на прозореца, показващ брой успешно разпознати модели на стратегии  

Резултатите от изследването показваха следните нива на важност на 
характеристиките на стратегическо предимство и стратегическо заплахи за компаниите: 
Nodes Importance 

Спад в броя нововъведения в продукта, изведени на пазара 0,0702 

Типови стратегии 0,0638 

Тясната специализация на продукта (високо специализиран продукт) 0,0606 

Появата на конкурентен продукт на по-ниска цена 0,0606 

Допълнителните услуги към предлагания продукт 0,059 

Принадлежност на продукта към наложилите се стандарти на пазара 0,059 
Известната марка или бранд на продукта или имиджа на фирмата 0,059 

Липса на лесен достъп до продукта от целевата група клиенти 0,059 

Лесен достъп и приложение на продукта 0,0574 

Промени в стандартите или законодателството 0,0574 

Уникалността на продукта на пазара 0,0574 

Появата на конкурентен продукт с по-високо качество, но на по-висока цена 0,0574 

По-ниската цена на продукта 0,0558 

Високото качество на продукта 0,0558 

По-високата степен на съвместимост на продукта с местните правила, норми 
и държавни изисквания 

0,0558 

Слабо ресурсно осигуряване на фирмата 0,0558 

Липса на информираност на клиентите за работа и приложение на продукта 0,0558 
Таблица 9. Нива на важност на характеристиките на стратегическо предимство и стратегическо 
заплахи за компаниите 
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Така направеното проучване и моделиране с продукта IBM SPSS Modeler 
потвърди наличността на ясно обособени модели за стратегии за технологичните 
стартиращи компании, чрез техните характеристики, и съвместно с резултатите от 
обработката на данни в IBM SPSS Statistics, да се използват в основа на по-нататъшното 
моделиране на разширени модели на типови стратегии за стартиращите технологични 
компании. 

 

2. Основни стъпки в моделирането на стратегии за стартиращи 
технологични компании - процес на моделирането на стратегии за 
стартиращи технологични компании (прилагане на данните от 
изследването) 

Процесът за моделиране на стратегии за стартиращи технологични компании е 
част от класическия процес на стратегическо управление и се намира във втория му етап, 
съгласно разгледаните основни стъпки в процеса на стратегическо управление.  

Изграждането на процес за моделиране на стратегии за стартиращи технологични 
компании представлява процес, който се базира на процесите от класическото 
стратегическо управление, но поради множеството специфики на технологичните 
стартиращи компании и невъзможността да се приложат директно процесите на 
класическото стратегическо моделиране на стратегии, следва да се разработи модел на 
процесите за моделиране на стратегии, предназначен специфично за технологични 
стартиращи компании.  

Следвайки наличните основни стъпки в моделирането на стратегии от 
класическото стратегическо управление (вж. фиг. 2 стр. 17), следва да се дефинират 
инструменти и методи за основните стъпки за успешен процес на формулиране на 
стратегия  - стратегически анализ, моделиране на стратегия и целеполагане. 

 
Фигура 39. Извадка от процеса на класическо стратегическо моделиране. 

Моделирането на стратегии започва със синтезирането на необходимата 
информация за конкурентните предимства на продукта и компанията, мотивацията на 
компанията за представянето на този продукт, обхвата на дейност на компанията (обхвата 
на пазара) и постепенно преминава към идентифицирането на нужните ресурси, 
управленски системи и времеви рамки за реализирането на конкурентното предимство на 
продукта.  

За да може да се осигури наличието на цялата необходима в тази сфера 
информация, е нужно да се разработи инструмент, отговарящ на нуждите от групи 
информация за технологичните стартиращи технологични компании. Ще бъде използван 
типа за организиране на информация – платно, като ще бъде разработено Платно за 
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стратегически анализ и идентифициране на стратегическите фактори, които в последствие 
да се включат в процеса на моделиране на стратегии за стартиращи технологични 
компании. Ефективното използване на такъв инструмент не изключва използването на 
различни класически инструменти за стратегически анализ. Той би могъл да се използва 
като инструмент за стратегически анализ самостоятелно, или като допълнителен 
инструмент, и при двата случая, гарантиращ обхващане при проучването на цялата 
необходима за моделирането на успешни стратегии информация за стартиращите 
компании и заобикалящата я среда. Мястото на този инструмент условно може да се 
определи между процеса на класически стратегически анализ и класическото 
стратегическо моделиране, като гореспоменатият инструмент следва да осигури плавен 
преход между процесите на анализ и моделиране. 

Процесът на моделиране на стратегии ще започва с прилагането на платно за 
стратегически анализ (разработено от автора) и ще включва класическото класифициране 
на стратегии, което обаче ще бъде базирано на иновативна рамка за класифициране на 
стратегии (подобрена от автора), а целеполагането в третия етап ще с извърши на базата 
на методологията на Карта на балансираните показатели, но с иновативен модел на 
перспективите при целеполагане в картата за балансирани резултати (подобрен от 
автора). Тъй като при технологичните стартиращи компании, проведеното изследване 
показа нуждата от наличие на упътващ софтуер, подпомагащ процеса на стратегическо 
моделиране, ще бъде разработен и нов елемент и нова стъпка в процеса на стратегическо 
моделиране, който за момента не е наличен и ще бъде изцяло съобразен с нуждите на 
технологичните стартиращи компании, а именно разработване на типови стратегии 
(абстрактни модели на стратегии/шаблонни стратегии) за всяка от типовите визии на 
стратегии, според представената подобрена класификация на стратегии, като типовите 
стратегии ще служат като основа за по-нататъшното разработване на конкретна стратегия 
от технологичната стартираща компания. Типовите стратегии ще бъдат разработени на 
базата на проведеното изследване и ще съдържат основните характеристики и за 

съответните типове компании. 

Процесът на моделиране на стратегии ще има основни стъпки  

 
Фигура 40: Основни стъпки в процеса на платното за стратегическо моделиране 

Схема на цялостния процес на моделиране на стратегии (VAD диаграма на 
процесите, разработена със софтуерния продукт ARIS) от гледна точка на потребителите 
(предприемачите от технологичните стартиращи компании), разработена от автора, е 
приложена в Приложение 1.3. 

Стратегически анализ  
с инструменти: SWOT, 

PEST, др. (може да 
бъде извършен с 

инструмент платно за 
стратегически анализ и 

идентифициране) 

Категоризиране на 
стратегии за 

технологичните 
стартиращи компании 

Процес на 
формулиране на 
типови стратегии 

(абстрактни модели) 

Процес на 
формулиране на 

конкретни стратегии на 
компаниите (детайлен 

модел) 
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Фигура 41. Изглед на цялостния процес на моделиране на стратегии за технологични стартиращи 

компании (цялата подробна схема е приложена в Приложение 1.3) (разработено от автора) 

След изработването на VAD диаграма на процесите, за всеки елемент на процеса 
ще се разработят еEPC диаграми. 

Платно за моделиране на стратегии 
Използването на инструмент за стратегически анализ, следва да бъде разработен 

на базата на изследване на нужните и приложими елементи от инструментите за 
стратегически анализ, както и да се базира на проучване сред предприемачи в 
технологичната сфера, като към разработването на инструмента следва да се дефинира и 
опише процес на работа с разработвания инструмент. 

Класификация на стратегиите  
След идентифициране и анализиране на необходимата за компанията 

информация, следва да се премине към определяне на ключовите стратегически 
характеристики на дадената компания (базирайки се на проведеното изследване), което 
от своя страна ще даде възможност за дефиниране на ключови характеристики на обща за 
този тип компании стратегия, т.е.  типова стратегия. Този тип стратегия ще даде основните 
характеристики за стратегическо предимство пред компанията, като следва да се 
разработи, модифицира или приложи система за класификация на типовите стратегии, 
подобна на разгледаните по-горе класификации на Портър и Ансоф. Предимството при 
наличието на такъв метод за класификации следва да подпомогне изключително много 
процеса на моделиране на стратегии за стартиращите компании.  

Подобрен модел на перспективите при карта на балансираните резултати 
Използването на методологията Карта на балансираните резултати е 

основополагаща за моделирането на стратегии, като следва да бъде изграден подобрен 
модел, отговарящ на нуждите на стартиращите технологични компании и базиращ се на 
проведеното изследване. 

Типова стратегия 
След прилагане на възможностите за класифициране на типовата за дадената 

компания стратегия, следва да се развият от автора и предложат основните 
характеристики на съответните типови стратегии за стартиращите компании, като това 
следва да се извърши по алгоритъм, базиран на класически методи за формулиране на 
стратегии, които обаче, поради разгледаните по-горе фактори за неприложимост, следва 
да бъдат модифицирани за нуждите на стартиращите технологични компании. 

След разработването на процеса за формулиране на типови стратегии, следва да 
се изведат основните характеристики за съответната типова стратегия, като в следваща 
стъпка се създаде алгоритъм за изграждането на конкретна стратегия за компанията, 
базирана на типовата стратегия за дадената стартираща технологична компания.  
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Конкретна стратегия на компанията 
Разработването на конкретна стратегия за стартиращите технологични компании 

е свързана с въвеждането на конкретна информация различна за всяка компания, което 
от своя страна предполага предлагането на рамка и възможности за улеснено въвеждане 
на детайли за стратегията на компанията. Въвеждането на детайли постепенно следва да 
доведе до въвеждането на конкретни действия  и мерки за реализирането на стратегията, 
което от своя страна ще направи плавен преход към следващата стъпка в процеса на 
стратегическо управление – стратегическо имплементиране (въвеждане и подготовка за 
изпълнение на стратегията). С това процесът на моделирането на стратегии приключва.  

На следващата фигура е представен процеса на разработване на поставените 
задачи в настоящата дисертация. Процесът е продължение част от стъпка 6 от 
провеждането на изследването (разработен от автора по CRISP-DM от Приложение 8) – 
внедряване на резултатите от изследването, разработване на модели и извеждане на 
изводи. 

 
Фигура 42: Основни стъпки в процеса на внедряване на резултатите от изследването, 
разработване на модели и извеждане на изводи чрез разработването на система и 
нейното апробиране. 

След разработването на този процес следва да се проектира и създаде 
електронна система, подпомагаща процеса на моделиране на стратегии за стартиращи 
технологични компании, включваща всички гореизброени инструменти, методи на 
работа, подходи, класификации, алгоритми и информация, разработена в настоящия труд.  

Целта на създаването на такава система е автоматизираното подпомагане 
процеса на моделиране на стратегии, без нужда от специализирани познания по 

Разработване на електронна система за моделиране на стратегии по 
разработените от автора процес на моделиране, инструменти и 

модели 

Разработване на процес за конкретизиране на стратегии, базирайки 
се на типовите стратегии 

Развитие на типови стратегии 

Разработване процес за развиване на типови стратегия с 
модифициране на перспективи от карта на балансираните резултати 

Основни характеристики на типовите стратегии 

Подобрен модел на картата на балансираните резултати 

Рамка за категоризиране на типови стратегии 

Платно за стратегически анализ и идентифициране 
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стратегическо управление за стартиращи технологични компании, предоставящо 
разработените модели, инструменти и информация под формата на разделен на стъпки 
процес, водещ, същевременно обучаващ потребителите и подпомагащ ги при 
моделирането на успешни стратегии за техните стартиращи технологични компании.  
Всеки от изброените елементи на този труд следва да бъде разработен в съответствие с 
теоретичните основи и апробиран от автора. 

 

3. Разработване на унифицирано платно за анализ, идентифициране и 
моделиране на стратегии за стартиращи технологични компании 

Разработването на платно за стратегически анализ и идентифициране на 
основните конкурентни предимства на компанията цели подпомагане на процеса на 
стратегически анализ и моделиране, чрез предоставяне на унифициран инструмент, 
съдържащ в себе си най-важните елементи от проучените класически инструменти за 
стратегически анализ, чийто елементи допринасят в най-голяма степен за наличието на 
пълна информация за идентифициране и анализ на характеристиките за конкурентно 
предимство на компанията.  

Мястото на платното за стратегически анализ и идентифициране е 
непосредствено преди преминаване към моделирането на стратегии за стартиращите 
компании, като разработения инструмент може да бъде прилаган самостоятелно като 
инструмент за стратегически анализ, или съвместно с класическите инструменти за 
стратегически анализ, тъй като неговия фокус е последващото моделиране на стратегии. 

Платно за стратегически анализ и идентифициране ще се разработи по следния 
метод: извличане и групиране на ключовите за моделирането на стратегии за стартиращи 
технологични компании елементи от класическите елементи за стратегически анализ и 
моделиране, разгледани в предишната глава, подреждане на елементите в платно за 
стратегически анализ и идентифициране, разработено от автора, извеждане на ключовите 
въпроси към всяка от категориите на платното и извеждане на логическа 
последователност за попълване на категориите от платното и работа с неговите елементи.  

3.1. Елементи на платното за анализ, идентифициране и моделиране на 
стратегии за стартиращи технологични компании 

Разработването на платното за стратегически анализ и идентифициране започва с 
извеждане на ключовите елементи от класическите инструменти за стратегически анализ 
и групирането им в тематични групи. 

Като основа за разработването на инструмента за анализиране, идентифициране 
и моделиране на стратегии бе избран тип на инструмента – “Canvas” (платно за 
моделиране, сходен на инструмент Business Model Canvas, който е най-близо до идеята за 
приложение на разработвания инструмент. Платното за бизнес модели, също така е 
единственият инструмент от проучените в предишната глава, разработен специално за 
стартиращите технологични компании, поради което всички негови елементи са 
съобразени с нуждите на стартиращите компании в разработването на бизнес модели. 
При разработването на стратегии, елементите, които ще се включат в платното за анализ, 
идентифициране и моделиране на стратегии са различни, но има и обща част на 
елементите, съвпадаща между двата инструмента. За дефинирането на елементите в 
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платното за стратегически анализ и идентифициране, са разгледани: процеса на анализ и 
идентифициране на стратегии, както и най-важните елементи от класическите 
инструменти за стратегически анализ. 

Разработването на всяка стратегия започва с дефинирането на: (1) Мисия 
(дефиниращи приносите за човечеството на компанията, цел на основаването на 
компанията); (2) Визия (Виждане за бъдещото развитие на съответния 
отрасъл/технологична сфера/др.) и произтичащите от тях (3) Основни цели, които 
компанията поставя пред себе си. 

Тук следва да се отбележи и тясната връзка между моделирането на продукта в 
този ранен етап от стартиране на технологичните компании и моделирането на 
стратегията на бъдещата компания. Според теоретичните основи и методологията, 
разработена от проф. Стив Бланк и неговия екип, докато в миналото и при развитите 
компании се е прилагал модела за развитие на продуктите Product Development Model, то 
в настоящия момент, технологии и темпове на развитие, приложим е само Customer 
Development Model. В Product Development Model процесът на разработване на продукти 
е имал следната последователност: 

 
Фигура 43: Product Development Model (Модел за развитие на продукта) 

Разработването при този метод не включва обратна връзка от клиентския 
сегмент, за който е планиран. От друга страна, при Customer Development Model, 
разработването на продуктите протича при тясна връзка с клиентския сегмент, за който са 
разработвани продуктите, което води до разработването на по-качествени и по-успешни 
продукти от стартиращите технологични компании. 

 
Фигура 44: Customer Development Model (Модел за развитие на клиентите) 
Тази специфика при методиките на разработване на продукти, обуславя и 

наличието на няколко категории елементи в разработваното платно за моделиране на 
анализ и идентифициране на стратегии, налични и при разработването на бизнес модел, 
свързани с клиентския сегмент и стойностното предложение на разработвания продукт. 

Базирайки се на проучените инструменти за стратегически анализ и моделиране , 
бяха идентифицирани следните ключовите елементи при стратегическия анализ и 
моделиране за стартиращи компании: 

- Категория „Мисия“ – извлечен от цялостния процес на класическо стратегическо 
управление  

- Категория „Цели“ – извлечен от цялостния процес на класическо стратегическо 
управление и участващ в инструмента GAP анализ 

Концепция 
Разработване 
на продукта 

Алфа/Бета 
тестване 

Предлагане 
на продукта 

на пазара 

Откриване на 
клиенти 

Валидиране 
на клиенти 

Създаване на 
клиенти 

Изграждане 
на 

компанията 
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- Категория „Стойностно предложение на разработвания продукт“ – извлечен от 
инструментите: Unique Selling Proposition анализ, Business Model Canvas, участващ в 
Customer Development Model 

- Категория „Клиентски сегмент“ – извлечен от инструментите Business Model Canvas, 
Porter’s five forces анализ, участващ в Balanced Scorecard и Customer Development 
Model 

- Категория „Обхват на пазара за разработвания продукт“ – извлечен от 
инструментите Niche/GAP анализ, Business Model Canvas и участващ в Customer 
Development Model 

- Категория „Канали за разпространение“ – извлечен от инструмента Business Model 
Canvas, участващ в Customer Development Model 

- Категория „Ключови компетенции/умения“ – извлечен от инструментите SWOT 
анализ и Core Competences анализ 

- Категория „Ключови ресурси“ - извлечен от инструментите GAP анализ, Business 
Model Canvas, SWOT анализ, TOWS матрица 

- Категория „Ключови конкуренти“ - извлечен от инструментите Niche/GAP анализ, 
SWOT анализ и Porter’s Five Forces анализ 

- Категория „Ключови партньори“ - извлечен от инструментите Porter’s Five Forces 
анализ, SWOT анализ, TOWS матрица и участващ в Business Model Canvas 

- Категория „Потоци на приходите“ - извлечен от инструмента Business Model Canvas 
и дефиниращ в голяма степен същността на бизнес модела за разработвания 
продукт, който обаче е само част от разработването на цялостната стратегия на 
компанията. 

Изведените категории имат за цел да подпомогнат процеса на стратегически 
анализ и идентифициране на ключовите характеристики и конкурентни предимства на 
компанията при моделирането на нейната стратегия, което, от своя страна, поражда 
необходимостта от разработване на въпроси към всяка категория, поясняващи и 
подпомагащи попълването на разработвания инструмент, както и последователност, по 
който да се използва платното за стратегически анализ и идентифициране. 

Разпределението на избраните категории по платното за стратегически анализ и 
идентифициране, както и разработените към всяка от категориите ключови въпроси, 
подпомагащи за тяхното попълване, са в следната Таблица (по-долу). 

На базата на разработеното платно от автора бе разработена анкета и направено 
и проучване сред групата от 153 предприемачи в технологичната сфера, което потвърди 
степените на важност на съответните категории, включени в разработения инструмент - 
Платно за моделиране и анализиране на стратегия (Strategy Identifying and Analysing 
Modeling Canvas – SIAMC).  
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Мисия 
Описание на  мисията, визията, ценностите, приоритетите и 
стремежите на компанията 

Цели 
Какви са стратегическите основни цели, които компанията иска да 
постигне 

Ключови ресурси 
Какви ключови 
ресурси ще ни 
дадат 
предимство? 
- финансови 
- материални 
- човешки 
- технологични 
(иновации, 
патенти, лицензи) 
От какви ресурси 
се нуждаем в 
момента и ще се 
нуждаем в 
бъдеще? 

Ключови партньори 
- Кои са нашите ключови 
партньори? (доставчици, 
дистрибутори, други 
компании), т.н. 
- Как ключовите 
партньори добавят 
стойност и ни дават 
предимство? 
- Какви партньорства в 
каналите за дистрибуция 
могат да ни дадат 
предимство? 

Стойностно предложение на 
продукта 
- Как нашият продукт добавя 
стойност за клиента? Защо 
клиентите купуват нашия 
продукт? 
- Как /в какво нашият продукт се 
справя по-добре от конкурентните 
продукти? 
- Към коя група клиенти е насочен 
нашият продукт? 
- Как нашите продукти създават 
култура сред клиентите? 
- Какъв проблем или работа искат 
да разрешат нашите клиенти с 
нашия продукт? 
- Как/с какво дизайнът на нашия 
продукт привлича нашите 
клиенти? Каква е степента на 
оригиналност на продукта, ценена 
от клиентите? 
- Каква е уникалната стойност на 
нашия продукт? 
- Какво ниво на качество е 
достатъчно, за да имаме 
конкурентно предимство / за да 
бъдем конкурентноспособни? 

Обхват 
- Какъв е обхвата на 
нашия бизнес? 
(географски групи, 
професионални групи 
хора, обем на пазара, др.) 
- Как да получим 
предимство, базирайки 
се на обхвата, който сме 
избрали (в обхвата, който 
сме избрали)? 

Клиентски сегменти 
- Кои са нашите 
клиенти, издържали 
тестовете за точна 
идентификация на 
групата? 
-  Към каква група е 
насочен нашия 
продукт? – клиенти, 
потребители 
- Каква е основната 
мотивация на нашите 
клиенти да закупят 
напия продукт? 
- Как ще придобием, 
задържим и увеличим 
броя на нашите 
клиенти? 
- Кое е най-важното 
качество на нашия 
продукт за нашите 
клиенти?  

Ключови конкуренти 
- С кое свое качество 
конкурентите заплашват 
нашия успех? 
- Кои са нашите 
конкуренти/ заместители 
на продукта? 
- В какво конкурентите 
ни са по-добри? Това 
ключово умение ли е за 
продукта? Това ли е 
главната причина за това 
клиентите да изберат 
техния продукт? 

Канали 
- Какви канали за 
доставка ще използваме? 
Кои канали за доставка са 
предпочитани от 
клиентите? 
- Как използваните 
канали за дистрибуция ни 
дават предимство? 
- Кои канали за 
разпространение ни 
дават по-голямо 
предимство – собствени 
или чужди?  

Ключови компетенции / умения 
- Какви ключови компетенции трябва да имаме/придобием? 
- Как тези умения повишават мотивацията на нашите клиенти да 
купят нашия продукт? 

Цени и потоци (схеми) на приходите 
- Коя е нашата ценова категория? 
- Как ни дава предимство нашият бизнес модел? 
- Как ни дават предимство нашите потоци (схеми) на приходи? 

Таблица 10: Платно за моделиране и анализиране на стратегия – SIAMC   
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3.2. Оценка на резултатите от проучване върху разработеното платно за 
стратегически анализ, идентификация и моделиране на стратегии 
SIAMC 

Проучването направено сред 153 участника, описано в предишната глава, 
включва и проучване на степента на важност на елементите, включени в разработения 
инструмент за стратегически анализ и идентификация на ключовите характеристики и 
конкурентно предимство на стартиращите технологични компании. 

Резултатите от проучването показват високите нива на важност на всички 
елементи, потвърждавайки правилния подбор на елементи и категории за включване 
в платното за стратегически анализ и идентификация на ключовите характеристики и 
конкурентни предимства на стартиращите технологични компании при моделирането 
на стратегии. 

Общо 70% от участниците в проучването са на етап в технологичното 
предприемачество „разработване на идеята“ и „стартиране на бизнес“, като етапът 
„разработване на идеята“ включва и периода преди наличието на първи продажби 
сред клиентите. Именно това е периода, в който се избират стратегиите, моделират се 
продуктите и се подготвят плановете за бъдеща реализация, целящи успешното 
внедряване на разработката на пазара. Поради тези причини, това е ключовият етап, в 
който се определя бъдещото успешно развитие на стартиращите технологични 
компании и именно тук е мястото на първоначалното приложение на проектираните в 
този труд инструменти, алгоритми и системи.  

Направеното проучване върху теоретично обоснованите елементи в 
разработвания инструмент потвърждава целесъобразността на категориите в 
инструмента и дава оценка на степента на важност за всеки един от тях.  

Категории от разработения 
инструмент 

Важно 
Средно 
важно 

Общо Важно и 
Средно Важно 

Не е 
важно 

Клиенти 93% 7% 99% 1% 

Продукт 88% 11% 99% 1% 

Стратегически цели 80% 19% 99% 1% 

Мисия 63% 30% 93% 7% 

Конкуренти 61% 36% 98% 2% 

Нужни ресурси 60% 33% 93% 7% 

Обхват на пазара 60% 37% 98% 2% 

Видове потоци на приходите 60% 37% 97% 3% 

Ключови компетенции 50% 45% 94% 6% 

Партньори 48% 43% 91% 9% 

Канали за доставка 46% 47% 93% 7% 
Таблица 11: Резултати от проучване степен на важност на категориите включени в 
разработвания инструмент 
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Фигура 45: Резултати от проучване степен на важност на категориите включени в 
разработвания инструмент 

Направеното проучване върху степента на важност на избраните категории от 
платното за стратегически анализ и идентифициране подпомагат и процеса, следващ 
изграждането на платното, а именно разработване на процес на използване и работа с 
платното за стратегически анализ и идентифициране. 

3.3. Процес на работа с разработеното платно за моделиране на 
стратегии 

Следващият етап след разработването на платното за стратегически анализ и 
идентификация на ключовите характеристики и конкурентни предимства на 
стартиращите технологични компании при моделирането на стратегии е изграждане 
на процес за използване и работа с разработения инструмент. 

Разработването на процеса на работа с настоящия инструмент включва 
определяне на последователността на попълване на полетата в разработеното платно 
за стратегически анализ и идентификация и изграждане на цялостен процес за работа 
с инструмента. 

На базата на направения анализ в първа глава и методологията на работа при 
моделиране на стратегии, предложена от Лафли и Мартин [4] се предлага процесът на 
работа с разработеното платно SIAMC да включва следните три етапа (A-B-C): 

- (А) Определяне на рамките на съревнование 
- (B) Определяне на конкурентно предимство 
- (C) Определяне на ключови елементи за плана за постигане на целите  
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Не е важно 
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Фигура 46: Процесът на работа с платното за стратегически анализ и идентификация  

Всеки от тези етапи включва работа по определен набор от категориите на 
разработеното платно.  

Описание на етап (А) Определяне на рамките на съревнование:Категориите, 
включени в етап А от попълването на платното са:1) Мисия; 2) Цели; 3) Стойностно 
предложение на продукта; 4) Клиенти, 5) Обхват на пазара и продуктовите категории; 
като последователността на попълване на категориите, съгласно посочената 
номерация вътре в етап А е препоръчителна, но не задължителна. 

Описание на етап (B) Определяне на конкурентното предимство:Категориите, 
включени в етап B от попълването на платното са: 6) Ключови компетенции; 7) 
Ключови конкуренти;8) Ключови партньори;9) Видове потоци на приходите (същността 
на бизнес модела на стартиращата компания). 

Описание на етап(C) Определяне на ключови елементи от предстоящия 
стратегически план за постигане на целите: Категориите, включени в етап C от 
попълването на платното са:10) Ключови ресурси; 11) Канали за разпространение 
(включително рекламна дейност). 

 
Фигура 47: Последователност при попълването на разработеното платно за 
стратегически анализ и идентифициране 

Подобни процеси за работа с инструменти за стратегическо управление има 
разработени за почти всеки от тях, като разработените процеси в някои свои части са 
препоръчителни, в други – задължителни. Предложеният процес притежава 
препоръчителен характер, тъй като последователността на попълване на категориите в 
разработеното платно не влияе върху съдържанието на платното, но би подпомогнало 
логическата работа с инструмента и би увеличило неговата ефективност. 
 

 

(А) Определяне на 
рамките на 

съревнование 

(B) Определяне на 
конкурентно 
предимство 

(C) Определяне на 
ключови елементи за 

плана за постигане 
на целите  

1            2        
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3.4. Изводи 
Представеното платно за анализ, дефиниране и моделиране на стратегии от 

стартираща технологична компания включва всички основни елементи за 
формулирането на стратегии, като отговорите на тези въпроси в различните категории 
целят подпомагане на моделирането на успешни стратегии на стартиращите 
технологични компании. Категориите, в които са разпределени факторите за успех (и 
въпросите за тяхното идентифициране) са базирани на извличането на най-важните 
елементи от множество инструменти за стратегически анализ, видовете стратегии и 
техните категоризиращи елементи, както и особеностите в сферата на дейност на 
стартиращите технологични компании.  

Платното за анализ, идентифициране и моделиране на стратегии включва и 
всички изброени по-горе особености в моделирането на стратегии и стратегическото 
управление за стартиращите технологични компании, както и същността на типа 
организация в стартиращите технологични компании и бъдещите тенденции за 
развитие в тази област. 

Разработеното платно за моделиране на стратегии може да се използва и 
върху предварително разработени модели на типови стратегии, подпомагайки по този 
начин разработването на конкретни стратегии за дадената стартираща технологична 
компания, които ще бъдат разгледани по-подробно в следващите стъпки от 
изследване на настоящата тема. 

 

4. Прилагане на рамка за категоризиране и моделиране на стратегии 
Категоризирането на стратегии е свързано с идентифициране на ключовите 

характеристики, по които могат да се разделят типовите стратегии на стартиращите 
технологични компании на няколко групи, апробация на рамката и извеждане на 
общите характеристики на типовите стратегии, след което може да се пристъпи към 
развиване на типовите стратегии за стартиращите технологични компании в 
дълбочина. 

Съществуват няколко рамки за класифициране на типови стратегии, като най-
основните са Porter’s Generic Strategies, Ansoff’s Product-Market Matrix и Триизмерната 
категоризация на стратегии на С. Парк и З. Бае. Те притежават ключови 
характеристики, валидни за всички компании, но не покриват напълно спецификата на 
стартиращите технологични компании.  

4.1. Стратегическа рамка за категоризиране на стратегии за стартиращи 
технологични компании 

В следствие определянето на основните характеристики на този тип 
комбиниране на Porter’s Generic Strategies, Ansoff’s Product-Market Matrix и  
Триизмерната рамка за категоризиране на стратегии на С. Парк и З. Бае, по които може 
да се направи категоризация на стратегиите, базирайки се на класическите 
инструменти за категоризиране на стратегиите, бе изградена модифицирана рамка за 
категоризация на типови стратегии за стартиращи технологични компании, върху която 
бе проведено проучване сред 153 участника от технологичната сфера, доказващо 
нейната приложимост и подходящ избор на характеристиките, по които се извърши 
категоризирането на модела. Синтезирайки горепосочените три инструмента, по 
отношение на иновациите, обхвата на пазара, зрелостта на пазара и източника на 
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дефиниране на конкурентно предимство за продуктите (диференциация или по-ниска 
цена), се дефинират следните основни характеристики на рамката за категоризация за 
стартиращи технологични компании: 

- технологичните възможности за иновация на компанията 
- обхват на целевия пазар 
- зрялост на пазара 
- честота на въвеждане на иновации на пазара (при предлагане на 

диференциран или по-евтин продукт) 
Дефиниране на основните типови стратегии според осите в разработената от 

автора рамка за моделиране на стратегии: 
NVTS = f(IC, MS, MM,FIM)    (8) 
Където NVTS е типовата стратегия на стартиращата технологична компания 

(New Technology Venture Tуpological Strategy),  IC е степента на иновационен потенциал 
на компанията (Innovation capabilities),  MS е обхвата на пазара (Market Scope) и MM е 
зрялостта на пазара (Market Maturity), FIM е честотата на въвеждане на иновации на 
пазара (Frequency of Innovations on the Market).  

Структурата на предложения от автора модел е: 
- честота на въвеждане на иновации на пазара (при предлагане на 

диференциран или по-евтин продукт) 

 

Фигура 48. Модел на категоризация на стратегии за технологични стартиращи компании 

(разработен от автора) 

В следващата таблица е представен и сравнителен анализ на характеристиките 
на моделите за категоризиране на стратегии. 
Характеристики 
на 
инструментите – 
Видове 
инструменти 

Технологични 
възможности на 
компанията 

Обхват на 
целевия пазар 

Зрялост на 
пазата 

Източник на 
конкурентно 
предимство на 
продукта 
(диференциация 

Модел за категоризация на 
стратегии предложен от автора 

технологични 
възможности за 

иновация на 
компанията 

иноватор 

последовател 

обхват на целевия 
пазар 

локален (град, 
държава) 

глобален 
(континент, свят) 

зрялост на пазара 

нов/появяващ се 
пазар 

съществуващ пазар 

честота на 
извеждане на 
иновации на 

пазара 

често 
(непрекъснато, 

често) 

рядко (понякога, 
рядко) 
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или по-ниска 
цена) 

Основни 
стратегии на 
Портър 

не да не да 

Матрица пазар-
продукт на Ансоф 

не да да не 

Триизмерната 
категоризация на 
С. Парк и З. Бае 

да да да не 

Предложен 
модел за 
категоризация от 
автора 

да да да да 

Таблица 12. Сравнителен анализ на моделите за категоризиране на стратегии (разработен от 

автора) 

В направеното проучване, чиято основна цел бе идентифицирането на 
ключовите характеристики за моделирането на типовите стратегии според 
разработената рамка за класификации, при изследване на взаимовръзките с помощта 
на IBM  SPSS 19, между иновативността на компаниите и честотата на въвеждане 
иновации (1), обхвата (2) и зрялостта на пазара(3), бяха идентифицирани закономерни 
умерени връзки с коефициент на Крамер, както следва: 0,364 (1); 0,309 (2) и 0,359 (3), 
доказващи верността на избора на основните насоки при прилагането на рамката за 

класификация на типовите стратегии за стартиращите технологични компании.  

Също така, бе изведена взаимовръзка между характеристиките на стратегиите 
на типовете компании и честотата на въвеждане на иновации, доказваща наличието на 
ключова роля на честотата на въвеждане на иновации в четири от случаите, в 
останалите дванадесет, честотата на въвеждане на иновации не оказва влияние върху 
стратегическите характеристики. 

В следствие на резултатите от направеното проучване, следва да се заключи, 
че основната категоризация ще се извърши по трите основни фактора - IC, MS, MM, а 
четвъртия фактор ще бъде ключов при два от случаите, дефиниращ общо четири 
варианта. В резултат ще бъдат дефинирани 10 типа типови стратегии на 
технологичните стартиращи компании, отговарящи на направената категоризация.  

Представената рамка, отразява трите основни насоки при категоризирането на 
стратегии за стартиращите технологични компании и допълнителен фактор за 
специфициране на две от типовите стратегии с по два варианта на всяка и дава основа 
за бъдещо разработване на типови стратегии, според направената класификация.  

Използвани са по два показателя за всяка от избраните насоки при 
формулирането на категоризацията: 

- технологични възможности за иновация на компанията 
o иноватор 
o последовател 

- обхват на целевия пазар 
o локален (град, държава) 
o глобален (континент, свят) 



 

76 
 

- зрялост на пазара 
o нов/появяващ се пазар 
o съществуващ пазар 

- честота на извеждане на иновации на пазара 
o често (непрекъснато, често) 
o рядко (понякога, рядко) 

В резултат от комбинирането на показателите и техните стойности, 
създадената рамка включва 10 (десет) основни типови стратегии при стартиращите 
технологични компании, които поради пълния обхват на стойностите на показателите, 
обхващат и целия набор от типови стратегии, базирани на тази категоризация.  

Типове стратегии при стартиращи технологични компании, зависещи от типа 
технологични възможности за иновация на компанията, обхват на целевия пазар и 
зрялост на пазара 

 
Фигура 49: Стратегическа рамка за категоризиране на стратегии за стартиращи 
технологични компании (разработена от автора)  
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Следващата стъпка в развитието на категоризирането на типовите стратегии е 
дефиниране на основните характеристики на типовите стратегии за стартиращи 
технологични компании. 

4.2. Основни характеристики на абстрактни модели - типови стратегии 
за стартиращи технологични компании 

Основите характеристики на типовите стратегии произтичат директно от 
използваните оси при дефинирането на рамката за типови стратегии, дефинирана в 
предишната глава: (1) технологичните възможности за иновация на компанията,  
(2)обхват на целевия пазар, (3) зрялост на пазара. 

Дефинираните в резултат на това категоризиране типови стратегии са: 
- (А) Типова стратегия за компании иноватори на пазара (с висока степен на 

иновационен капацитет), опериращи на нови/появяващи се локални пазари 
- (B) Типова стратегия за компании иноватори на пазара (с висока степен на 

иновационен капацитет), опериращи на нови/появяващи се глобални пазари 
- (C) Типова стратегия за компании иноватори на пазара (с висока степен на 

иновационен капацитет), опериращи на съществуващи локални пазари 
- (D) Типова стратегия за компании иноватори на пазара (с висока степен на 

иновационен капацитет), опериращи на съществуващи глобални пазари 
- (Е) Типова стратегия за компании последователи на пазара (с ниска степен на 

иновационен капацитет), опериращи на нови/появяващи се локални пазари  
- (F) Типова стратегия за компании последователи на пазара (с ниска степен на 

иновационен капацитет), опериращи на нови/появяващи се глобални пазари 
- (G) Типова стратегия за компании последователи на пазара (с ниска степен на 

иновационен капацитет), опериращи на съществуващи локални пазари – 
Вариант 1 и Вариант 2 

- (H) Типова стратегия за компании последователи на пазара (с ниска степен на 
иновационен капацитет), опериращи на съществуващи глобални пазари – 
Вариант 1 и Вариант 2 

Основните характеристики на тези стратегии са свързани с типа иновационен 
капацитет на компаниите, обхват и зрялост на пазара, честота на извеждане на 
иновации на пазара и произтичащите от тях – степен на пазарна несигурност при 
реализиране на разработката на пазара, степен на инвестиции в иновационна дейност, 
фокус на дейността, свързана с клиентите и продукта и др., които ще бъдат разгледани 
подробно при подробното разработване на типовите стратегии, базирайки се на 
подходящ процес за моделирането на стратегии за стартиращи технологични 
компании, които ще бъдат дефинирани и описани в следващите глави на настоящия 
труд. 

4.3. Изводи 
Разработването на рамка за категоризиране на типовите стратегии за 

стартиращи технологични компании е от изключително голямо значение за 
изграждането на цялостен алгоритъм за моделиране на стратегии за стартиращите 
технологични компании. Изградената рамка е базов инструмент за класифициране на 
стратегии, който определя основните типове стратегически предимства и недостатъци 
чрез изграждането на типови стратегии за стартиращите компании, което от своя 
страна ще подпомогне неимоверно много изграждането на самите конкретни 
стратегии на стартиращите технологични компании.  
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Рамката за категоризиране на типови стратегии дава началото на 
разработване на осем вида основополагащи типови стратегии за стартиращите 
технологични компании, като идентифицирането на основните характеристики на 
всяка от типовите стратегии и разработването на цялостни модели на тези стратегии 
следва да се извърши по алгоритъм, базиран на класическите методи на моделиране 
на стратегии, но и модифициран за нуждите и специфичните особености на 
стартиращите технологични компании. Именно идентифициране на основните 
характеристики на тези типови стратегии и разработването на процеса за тяхното 
моделиране са следващите основни задачи в настоящото проучване. 

5. Разработване на подобрен модел на карта на балансирани 
показатели при моделирането на стратегии за стартиращи 
технологични компании 

Проектирането на процес за моделиране на стратегии, неминуемо е свързано 
с преглед и модификация на основните перспективи в Картата за балансирани 
показатели. Според създателите на метода - Каплан и Нортън – основните перспективи 
за развитие на стратегиите при управлението на компаниите са четири: 

- финансова перспектива 
- клиентска перспектива 
- перспектива вътрешни процеси 
- перспектива обучение и растеж 

Тези перспективи представляват посоки за определяне на стратегически цели 
за развитие на компаниите, като се разглеждат не само финансови показатели, а и 
показателите свързани с обратната връзка от клиентите, показателите за подобряване 
на вътрешните процеси в компанията, както и перспективите за обучение на персонала 
и растеж на компанията, които да гарантират бъдещата конкурентноспособност на 
компанията на пазара.  

Стратегическото управление е свързано с подготовката за промяна и 
взимането на решения, подготвящи компаниите за успешното посрещане на 
появяващите се промени. Именно затова, важността на задаването на целевите 
стратегически задачи, разделени в няколко категории, т.н. перспективи, улеснява 
изключително много стратегическия процес. В така зададената, обаче, структура на 
Картата за балансирани резултати, липсва един изключително важен за стартиращите 
компании елемент, а именно, развитието на появяващият се продукт в компанията и 
неговото моделиране. Именно това, заедно с клиентите, е и и един от основните 
фокуси при инструментите Business Model Canvas, Customer Development Model, 
Product-Market Fit и разработения в настоящия труд Strategy identifying and analysing 
modeling canvas (Платно за идентифициране, анализиране и моделиране на стратегии). 
Следователно в дисертацията се предлага модифициран модел на Картата за 
балансирани резултати Balanced Scorecard със следната структура: 

- финансова перспектива 
- клиентска перспектива 
- перспектива продукти 
- перспектива вътрешни процеси 
- перспектива обучение и растеж 
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Фигура 50: Допълнен модел на карта на балансираните резултати (разработен от автора) 

По този начин картата за балансираните резултати придобива следната 
последователност за работа: Целеполагане в перспективи Финанси – Клиенти – 
Продукт – Вътрешни процеси – Обучение и растеж и постигане и подпомагане 
постигането на резултати в последователност: Обучение и растеж – Вътрешни процеси 
– Продукт – Клиенти – Финансова перспектива. 

 
Фигура 51: Последователност на работа с модифицираната карта за балансирани 
резултати 

Така разработената допълнена карта за балансираните резултати също бе 
предмет на проучване в направеното сред 153 участника от сферата на стартиращи 
технологични компании. Предмет на проучване бяха наличните за използване 
перспективи в картата за балансирани резултати. 85% от участниците предпочетоха 
използването на модела на карта за балансираните резултати, съдържащ петте 
перспективи, според допълнения от автора модел, което доказа и на практика по-
високото ниво на приложимост сред стартиращите технологични компании.  

 

+ Продуктова перспектива от теориятa 
за фокус на предприемаческата дейност 
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Предпочитан вариант на 
перспективите в Картата за 
балансирани резултати 

Процент 
участници 

BSC Перспективи (5) - Финанси - 
Клиенти - Продукт - Вътрешни 
процеси - Обучение и растеж 85% 

BSC Перспективи(4) - Финанси - 
Клиенти - Вътрешни процеси - 
Обучение и растеж 15% 

Таблица 13: Резултати от проучването върху модифицирания модел на Картата за 
балансирани резултати 

След идентифициране на основните перспективи, според които ще се 
разработват типовите стратегии за стартиращите технологични компании следва да се 
пристъпи към разработването на самия процес на моделиране на стратегии за 
стартиращите технологични компании. 

6. Етапи и принципи в моделирането на типови и конкретни 
стратегии за стартиращите технологични компании 

За да бъдат анализирани различните последователности от действия е 
необходимо те да бъдат описани. Това дава възможност да се получи реална 
представа за цялостната дейност. Описанието на процесите се извършва чрез 
изграждането на модели. [45] 

6.1. Етапи на моделиране  

Моделирането преминава през следните етапи [45]: 
1. Определяне на целта на моделиране; 
2. Определяне на основните положения на проблема; 
3. Определяне на налични данни; 
4. Разбиране на системата и нейната среда. 
Описанието на етапите на моделиране при разработването на модел за 

стратегия на технологична стартираща компания е, както следва: 
1. Определяне на целта на моделиране – целта на моделирането е да бъде 

предложена последователност от взаимосвързани етапи с цел конструиране на модел 
за стратегия за стартиращите технологични компании. 

2. Определяне на основните положения на проблема – за да бъде 
изпълнена поставената в предходния етап цел е необходимо да бъдат определени 
основните елементи на оценъчния модел - групи признаци и критерии за оценка; 

3. Определяне на налични данни – за определянето на основните 
елементи на стратегическото моделиране е налична информация за основните 
характеристики на технологичните стартиращи компании, основните направления, на 
базата на които се извършва тяхната категоризация, приложими и неприложими 
елементи от класическото стратегическо моделиране и нуждите на технологичните 
стартиращи компании. 

4. Разбиране на методологията и нейната среда - Съгласно направения 
анализ на методологията Balanced Scorecard (Глава 1, точка 2.2.1) може да се твърди, 
че при прилагането на методологията за карта на балансираните резултати при 
моделирането на стратегии за стартиращите технологични компании нито един от 
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етапите не би могъл да бъде изпълнен без предварителното осъществяване на 
останалите. Следователно, работата на процеса за моделиране на стратегии за 
технологични стартиращи компании трябва да бъде разглеждан в неговата цялост, 
като единство, обхващащо всичките етапи с тяхната завършеност. 

6.2. Принципи на моделирането 

Процесът на бизнес моделиране отговаря на следните принципи [45]: 
1. Принцип на коректност – смисловата коректност на модела се измерва по 

това, колко точно отразява структурата и поведението на даден процес; 
2. Принцип на връзка – отделните части на процеса трябва да бъдат 

моделирани съобразно целта на модела. Моделите не трябва да съдържат повече 
информация от необходимото; 

3. Принцип на яснота – изисква се моделът да е разбираем; 
4. Опростеност на модела – моделите не трябва да са прекалено сложни и 

детайлизирани. 
Съгласно принципа за коректност на модела, структурата на процеса по 

разработване на модел за формулиране на стратегия за стартиращи технологични 
компании се състои от следните дейности: 1) определяне на целта на модела; 2) 
обособяване на типове задачи и критерии; 3) описание на същността на критериите за 
оценка; 4) разпределение на типовете задачи по важност; 5) окончателно 
конструиране на модела. 

Въз основа на принципа за връзка за конструиране на модела е необходима 
следната информация за: дефиниране на основните направления за стратегически 
анализ, дефиниране на основните характеристики на стратегията, базирани на 
стратегическия анализ, дефинирането на основните стратегически цели и ключови 
фактори за успех, базирани на характеристиките на стратегията и дефиниране на 
основните действия за достигане на стратегическите цели, базирани на поставените 
стратегически цели. Така определена последователността изцяло кореспондира с 
целта на модела, определена в етап едно от процеса на моделиране.  

От гледна точка на етапите и принципите за моделиране се предлага 
процесите на моделиране на типови стратегии и конкретни стратегии да бъдат 
разделен на съответно 9 и 13  взаимосвързани стъпки, представени подробно в глава 
3, точка 7.  

Позовавайки се на принципите яснота и опростеност се предлагат в глава 3, 
точка 7 и съответните схеми на процесите.  

Процесите, предложени за моделиране типови и конкретни стратегии за 
стартиращи технологични компании, представляват модификация на цялостния 
класически процес за работа с картата за балансирани показатели, в който са 
направени множество допълнения с иновативни подходи, сведен е многослойния 
модел на моделиране на стратегия до еднослоен, специфицирани са видовете 
ключови фактори за успех, премахнати са голяма част от елементите, неприложими за 
стартиращите технологични компании и са модифицирани действията в част от етапите 
за развитие с по-подходящи такива. 
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7. Разработване на процес за моделиране на типови и конкретни 
стратегии за технологични стартиращи компании 
Изграждането на цялостната стратегия за управление на стартиращата 

технологична компания дефинирана от автора включва:  
(1) анализиране на мисията, визията и основната цел на компанията от 

разработеното платно за идентифициране и анализ, 
(2) преглед на изградената от автора в следващата глава от настоящия труд 

съответна типова стратегия за стартиращата технологична компания и  
(3) дефинирането на специфична стратегия за конкретната компания от 

екипа на стартиращата технологична компания.  

7.1. Разработване на процес за моделиране на типови стратегии на 
технологичните стартиращи компании (абстрактни модели) 
Моделирането на типова стратегия за самата технологична стартираща 

компания включва:  
 (1) дефиниране на ключовите фактори за успех от типовата визия на 

съответния тип компании,  
(2) дефинирането и представянето в табличен вид на ключовите фактори за 

успех (според разработената от автора карта на балансираните показатели),  
(3) карта на ключовите фактори за успех,  
(4) дефиниране на типовите стратегически подцели,  
(5) карта на стратегическите подцели,  
(6) типови ключови идентификатори за резултатност при изпълнението на 

дейностите за достигане на целите,  
(7) типови дейности за достигане на типовите цели,  
(8) дефиниране на нива на приоритет на ключовите фактори за успех за всяка 

типова стратегия, 
(9) нива на важност на типовите дейности за достигане на целите. 
От гледна точка на етапите и принципите за моделиране, разгледани в глава 3, 

точка 6, и принципите за яснота и опростеност се предлага процесът да бъде разделен 
на следните 9  взаимосвързани стъпки: 

 
Фигура 52. Процес на моделиране на типови стратегии (разработен от автора) 

Етап 9: Дефиниране на нива на важност на типовите ключови дейности 

Етап 8: Дефиниране на нива на важност на типовите ключови фактори за успех 

Етап 7: Типови ключови дейности 

Етап 6: Типови ключовите идентификатори за резултатност (ефективност) 

Етап 5: Стратегическа карта на типовите стратегически цели 

Етап 4: Типови стратегически цели 

Етап 3: Стратегическа карта на типовите ключови фактори за успех 

Етап 2: Типови ключови фактори за успех (според разработената от автора карта на 
балансираните показатели) 

Етап 1: Типова визия 
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7.2. Разработване на цялостен процес за моделиране на конкретни стратегии 
на технологичните стартиращи компании (детайлни модели) 

Моделирането на конкретната стратегия за самата технологична стартираща 
компания включва:  

(1) дефиниране и определяне на конкретния списък с ключови фактори за 
успех, базирайки се и допълвайки списъка от типовата стратегия за съответната 
технологична компания,  

(2) преглед на картата на ключовите фактори за успех,  
(3) дефиниране на конкретни стратегически подцели пред стартиращата 

технологична компания, базирани на типовите подцели от типовата стратегия 
(разработена в следващата глава),  

(4) преглед на картата на типовите стратегически цели,  
(5) дефиниране на конкретни ключови индикатори за резултатност, базирани 

на типовите индикатори от типовата стратегия,  
(6) дефиниране на конкретни дейности за достигане на стратегическите цели 

през стартиращата технологична компания, базирани на типовите дейности,  
(7) дефиниране на нива на приоритет, базирайки се на зададените в типовата 

стратегия и категоризиране по приоритет за дейностите в конкретната стратегия на 
компанията (по формулата), 

(8) назначаване на отговорник за всяка  от конкретните дейности за достигане 
на стратегическите цели, 

(9) дефиниране на целеви стойности за избраните конкретни ключови 
индикатори за резултатност.  

Последните две стъпки ще подпомогнат бъдещия преход към следващия етап 
на процеса на стратегическо управление – подготовката за изпълнение на стратегията, 
при последващо разширяване на системата за моделиране на стратегии към система 
за цялостно стратегическо управление на стартиращи технологични компании.  

При моделирането на типови стратегии и последващото моделиране на 
конкретни стратегии на стартиращите технологични компании, данните ще се 
представят в табличен вид според допълнената от автора карта на балансираните 
резултати. 

От гледна точка на етапите и принципите за моделиране, разгледани в глава 3, 
точка 6, и принципите за яснота и опростеност се предлага процесът да бъде разделен 
на следните 13  взаимосвързани стъпки: 

Етап 1: Стратегически анализ 
Етап 2: Платно за моделиране на стратегии 
Етап 3: Визия 
Етап 4: Ключови фактори за успех 
Етап 5: Карта на балансираните резултати 
Етап 6: Стратегическа карта на ключовите фактори за успех 
Етап 7: Стратегически цели 
Етап 8: Стратегическа карта на стратегическите цели 
Етап 9: Ключовите идентификатори за резултатност (ефективност) 
Етап 10: Ключови дейности 
Етап 11: Категоризиране по приоритет 
Етап 12: Назначаване на отговорници 
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Етап 13: Задаване на целеви стойности  

 
Фигура 53. Процес на моделиране на конкретни стратегии за технологични стартиращи 

компании 

7.2.1. Етап 1: Стратегически анализ 

Етапът на стратегически анализ вече бе описан в настоящия труд, но тук ще 
бъде накратко споменат с цел представянето на процеса за моделиранетo на стратегии 
за стартиращи технологични компании в неговата цялост. 

Етапът на стратегически анализ включва всички разгледани по-горе 
инструменти, които са ключови за стартиращите технологични компании, и които, 
както посочи и направеното проучването сред стартиращите компании, не се 
използват с голяма честота, въпреки важността на етапа. За целта бе разработен 
инструмент, съчетаващ всички най-важни елементи от разгледаните класически 
инструменти, който да подпомогне провеждането на високо ефективно проучване и 
стратегически анализ от стартиращите технологични компании. 

Етап 13: Задаване на целеви стойности  

Етап 12: Назначаване на отговорници 

Етап 11: Категоризиране по приоритет 

Етап 10: Ключови дейности 

Етап 9: Ключовите идентификатори за резултатност (ефективност) 

Етап 8: Стратегическа карта на стратегическите цели 

Етап 7: Стратегически цели 

Етап 6: Стратегическа карта на ключовите фактори за успех 

Етап 5: Карта на балансираните резултати 

Етап 4: Ключови фактори за успех 

Етап 3: Визия 

Етап 2: Платно за моделиране на стратегии 

Етап 1: Стратегически анализ 
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7.2.2. Етап 2: Платно за моделиране на стратегии 

Разработеното платно за стратегически анализ и идентифициране на 
ключовите характеристики на компанията и нейното конкурентно предимство при 
моделирането на стратегии включва следните ключови елементи от процеса на 
стратегически анализ: 

- Категория „Мисия“  
- Категория „Цели“ 
- Категория „Стойностно предложение на разработвания продукт“ 
- Категория „Клиентски сегмент“ 
- Категория „Обхват на пазара за разработвания продукт“  
- Категория „Канали за разпространение“ 
- Категория „Ключови компетенции/умения“ 
- Категория „Ключови ресурси“ 
- Категория „Ключови конкуренти“ 
- Категория „Ключови партньори“ 
- Категория „Потоци на приходите“ 

След извеждането на съответните категории към всяка от тях са разработени 
ключови въпроси, подпомагащи попълването на платното. Разработена е и 
последователност за попълване на категориите, като част от цялостния процес за 
работа с платното.  

7.2.3. Етап 3: Визия 

Следващата стъпка в моделирането на стратегии за стартиращи технологични 
компании е изграждането на визия за технологичната, бизнес и пазарна сфера, в която 
оперира компанията. Изграждането на правилна визия за сферата и нейното бъдещо 
развитие е пряко свързано с разработването на стратегии и е ключово за определянето 
на успешни ключови фактори за успех и стратегически цели, а следователно и за 
цялостния успех на стартиращата технологична компания. Именно тук се корени 
разликата в успеха на някои фирми, наличието на визионери с правилно виждане 
върху пазара, бъдещото развитие на отрасъла и технологиите, както и мястото на 
компанията в него са основната характеристика, водеща след себе си множество 
разлики в целеполагането и успеха на пазара на компаниите. 

При изграждането на типови стратегии, изграждането на визия е ключов 
момент за правилното определяне на ключовите фактори за успех на дадената типова 
стратегия, което от своя страна води до множество верни или грешни решения. При 
изграждането на визия за типовите стратегии, следва да се разгледат основните 
характеристики на компаниите, технологичните им възможности, обхвата и зрялостта 
на пазара, както и да се изведат основните характеристики за всяка от разглежданите 
типови стратегии. 

След изграждането на цялостна визия се пристъпва към следващия ключов 
етап от моделирането на стратегии, а именно дефинирането на ключовите фактори за 
успех. 

7.2.4. Етап 4: Ключови фактори за успех 

Ключовите фактори за успех се извличат от визията, която от своя страна се 
базира на направения стратегически анализ. Именно според визията (виждането за 
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бъдещото развитие) на компанията се дефинират ключовите фактори за успех, които 
имат пряко влияние върху стратегията на компанията.  

Ключовите фактори за успех дефинират основните насоки, в които компаниите 
ще се стремят да достигнат успех, поради което дефинирането на ключови фактори се 
базира на разработените визия, направен стратегическия анализ и дефинирани 
основни характеристики на типовите стратегии в предишния етап. 

Дефинирането на ключови фактори за успех е от голяма важност и е 
обвързано с определянето на насоките за полагане на стратегически цели в 
следващите етапи. Поради тези причини, и с цел по-голяма яснота и по-ефективно и 
устойчиво стратегическо управление се дефинират перспективи (насоки) за развитие, в 
които се разпределят дефинираните ключови фактори за успех на компаниите, 
съгласно Картата за балансирани резултати, разработена от Каплан и Нортън и 
модифицирана за целите на стратегическото управление и моделиране на стратегии за 
стартиращи технологични компании. 

7.2.5. Етап 5: Карта на балансираните резултати 

Прилагането на модела Карта на балансираните резултати цели устойчиво 
във времето успешно стратегическо управление на компанията, като се вземат 
предвид факторите, свързани с успешното развитие на компанията във всички 
ключови насоки за компанията.  

За да може да отговори на нуждите на стартиращите технологични 
компании, моделът на картата за балансирани резултати бе модифициран и допълнен 
с перспектива Продукти, която е в тясна връзка с фокуса на стратегическо моделиране 
при стартиращите технологични компании и предлага по-пълно и ясно разпределяне 
на стратегическите цели и задачи в процеса на стратегическо моделиране и 
управление на стартиращи компании. 

След модифицирането на модела на картата за балансирани резултати, са 
дефинирани следните пет перспективи за стратегическо развитие: (1) финансова 
перспектива, (2) клиентска перспектива, (3) перспектива продукти, (4) перспектива 
вътрешни процеси, (5) перспектива обучение и растеж.  

С така дефинирания модел на карта на балансираните резултати може да се 
пристъпи към разпределяне на ключовите фактори за успех според дефинираните 
перспективи от модифицирания модел. 

7.2.6. Етап 6: Стратегическа карта на ключовите фактори за успех 

Дефинирането и разпределянето на ключовите фактори за успех според 
перспективите на Balanced Scorecard води до ясна структура и разпределение на 
ключовите фактори за успех, както и подпомага пълнотата на дефинирани ключови 
фактори за успех, т.е. обхващането на всички перспективи от развитието на 
компанията чрез определяне на техните ключови фактори за успех. 

Следващата стъпка след категоризирането на ключовите фактори за успех е 
дефинирането на взаимовръзки между ключовите фактори за успех, разпределени по 
перспективи, което  подпомага идентифицирането на степента на зависимост на един 
ключов фактор за успех от друг. Получената схема има приложимост при обмислянето 
на ключовите фактори за успех при моделирането на типовите стратегии на 
стартиращите технологични компании. При дефинирането на конкретни стратегии от 
стартиращите технологични компании, степента на сложност на реализираните 
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графики, на практика, води до тяхната неприложимост за стартиращи технологични 
компании. Те са инструмент за проследяване на множество сложни и йерархични 
процеси, което при стартиращите технологични компании липсва. От друга страна, при 
дефинирането на типови стратегии разработването на такива стратегически карти е 
наложително, поради високото ниво на абстрактност на моделите. 

 
Фигура 54. Стратегическа карта на Ключовите фактори за успех (пълни карти в Приложение 4) 

След изграждането на стратегически карти на ключовите фактори за успех се 
пристъпва към дефиниране на ключовите стратегически цели пред компаниите.  

7.2.7. Етап 7: Стратегически цели 

Стратегическите цели с основните цели пред компаниите, като всички 
действия на компанията са в унисон и целят достигането на тези цели. 

Стратегическите цели се извличат от дефинираните ключови фактори за успех 
в предишните етапи на дефинирания процес, като към всеки ключов фактор за успех се 
дефинират една или повече стратегически цели, чрез които да се постигне успех в 
категорията от ключови фактори, дефинирани на база стратегическия анализ, 
ключовите характеристики и визията на компанията. 

Стратегическите цели на компанията също се разделят по перспективи, 
наследявайки перспективите за развитие от перспективите, към които принадлежат 
ключовите фактори за успех на компанията. 

Изгражда се таблица, която описва взаимосвързаността между 
стратегическите цели и ключовите фактори за успех, разпределени по перспективи, 
която предоставя удобен инструмент за онагледяване на дефинираните до този 
момент елементи на стратегията. 

Следващия етап от разработването на стратегията е идентифициране на 
взаимовръзките между самите стратегически цели за компанията. 

7.2.8. Етап 8: Стратегическа карта на стратегическите цели 

Дефинирането на взаимовръзките между стратегическите цели от различните 
перспективи се реализира и онагледява чрез изграждането на стратегическа карта на 
стратегическите цели, дефинираща наличните взаимозависимости при достигането на 
стратегическите цели пред компанията.  

Отново, както и при ключовите фактори за успех, картата на стратегическите 
цели достига високо ниво на визуална сложност.  Стратегическите карти на 
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стратегическите цели са инструмент за проследяване на множество сложни и 
йерархични процеси, подпомагащо по-нататък процеса на стратегически контрол и 
идентифицирането на точните отдели, водещи до неуспех в дадените стратегически 
цели, породено от ниво на йерархичност, което при стартиращите технологични 
компании липсва.  

При дефинирането на типови стратегии,обаче, разработването на такива 
стратегически карти е наложително, поради високото ниво на абстрактност на 
моделите. Приложението на моделите за конкретизиране на стратегиите, в бъдещите 
етапи на работа на процеса на моделиране, може да визуализира основните 
взаимовръзки на типовите стратегии, но не е необходимо при конкретизирането на 
типовите стратегии. 

 
Фигура 55. Стратегическа карта на Стратегическите цели (пълни карти в Приложение 4) 

След разработването на стратегическата карта на стратегическите цели следва 
да се пристъпи към дефиниране на показателите, по които ще се измерва степента на 
постигане на зададените стратегически цели, а именно дефиниране на показателите 
/индикаторите/ за резултатност. 

7.2.9. Етап 9: Ключовите идентификатори за резултатност (ефективност) 

Стратегията на компанията дефинира основните направления и по-голямата 
част  от провеждането на дейността на компаниите, което потвърждава и важността от 
определяне на идентификатори, измерващи нивото на ефективност при достигането 
на стратегическите цели, зададени в етапа на моделиране на стратегии на 
стартиращата технологична компания. 

Индикаторите за резултатност имат за цел избиране на показатели, по които 
ще се измерва прогреса при достигане и достигането на стратегическите цели, описани 
в предишната глава, като по избраните показатели ще се извършва контрола и 
оценяването на дейността на компанията, в етапа от стратегически контрол и оценка, 
финалния етап от стъпките в пълния цикъл на стратегическо управление.  

Ключовите идентификатори за ефективност биват два вида:  
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- Lagging индикатори и  
- Leading индикатори.  

Първият вид се отнася до стратегическите цели и постигнатите резултати в 
направление Финанси, а Leading индикаторите се използват за измерване на 
резултатите от изпълнението в останалите категории от изпълнението на зададената 
стратегия, тъй като leading индикаторите инициират (водят) промените в състоянието 
на компанията, а lagging индикаторите, показват със забавяне във времето 
последващите финансови резултати на компанията. 

Дефинирането на Ключовите идентификатори за ефективност е обвързано със 
самите стратегически цели – към всяка стратегическа цел се дефинират един или 
повече Ключови идентификатори за ефективност, които служат за измерване на 
постигането на целите в следващите етапи от стратегическо управление на 
компанията. 

Условия, на които трябва да отговарят ключовите идентификатори за 
резултатност: 
Ключовите идентификатори за резултатност трябва да бъдат [71]: 

- Specific (специфични) 
- Measurable (измерими) 
- Achievable(постижими) 
- Relevant (подходящи) 
- Timebased (обвързани с време) 

Посочените условия са класически за избирането на показатели за 
резултатност и подпомагат подходящия избор на ключови идентификатори за 
резултатност от екипа на стартиращите технологични компании. 

Последващото полагане на целеви стойности за достигане е специфично за 
всяка компания и е предмет на дейност при конкретизирането на стратегиите, както 
ще бъде разгледано в следващите глави от настоящия труд. 

7.2.10. Етап 10: Ключови дейности 

Определянето на ключови дейности е изключително важно при моделирането 
на стратегия на компанията, тъй като те изграждат профила на ключови стратегически 
дейности на компанията, чието изпълнение след това е обвързано с всички ресурси и 
действия на компанията. Определянето на конкретни дейности за достигане на 
стратегически поставените цели и отново задача на компанията при дефиниране на 
конкретната стратегия, но при разработването на типовите стратегии следва да се 
разработят типови дейности за дадените типови стратегически цели, които след това 
да се използват като основни насоки за видовете необходими дейности за достигане 
на типовите стратегически цели, които по-нататък ще бъдат предмет на 
конкретизиране от страна на компаниите. 

Ключовите дейности са обвързани с ключовите индикатори за ефективност и 
към всеки ключов фактор за ефективност се дефинират една или повече дейности за 
достигане на целевите стойности, определени от компанията, за съответния ключови 
индикатор за ефективност. 

7.2.11. Етап 11: Категоризиране по приоритет 

Следваща стъпка при моделирането на стратегии е категоризирането на 
избраните дейности по приоритет, което ще се извършва на базата на оценка на 
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дейностите и оценка на ключовите фактори за успех за дадената типова стратегия. 
Подреждането по приоритет на дейностите ще се извършва според следната формула:  

 (1) Приоритет(ТД) * Приоритет(КФУ) = Приоритет(СД) 
Приоритет(ТД) –Оценка на приоритета на Типовата дейност 
Приоритет(КФУ) –Оценка на приоритета на Ключовия фактор за успех 
Приоритет(СД) –Приоритет на специфичната дейност 
Обяснение на формулата: (Предварително направената оценка на приоритета 

на вида дейност (типова дейност)) * (Предварително направената оценка на 
приоритета на съответния ключов фактор за успех) = (Крайния приоритет на 
специфичната дейност (базирана на типовата дейност)). 

Категоризирането по приоритет е последвано от сортирането на дейностите 
според техния приоритет в табличен вид и дефиниране на отговорниците от 
компанията за всяка от специфичните дейности от бъдещите етапи на реализиране на 
стратегията, а именно етап strategy implementation (подготовка за изпълнение на 
стратегията) и етап strategy execution(изпълнение на стратегията). 

7.2.12. Етап 12: Назначаване на отговорници (подпомагащ прехода към 
следващия етап в стратегическото управление) 

Назначаването на отговорници за всяка от задачите ще бъде една от 
финалните стъпки в системата в етапа от моделиране на стратегия. Тази стъпка 
подготвя екипа на компанията за преминаване и реализиране на етапа strategy 
implementation (подготовка за изпълнение на стратегията). 

Назначаването на отговорници е важна стъпка на този етап, тъй като в своята 
основа технологичните стартиращи компании са самообучаващи се организации с 
плитка йерархична структура, в която членовете на екипа са отговорни за 
разнообразни задачи и в обособени отдели в тези начални стъпки от развитието на 
компанията липсват. Тази дейност следва да се приложи с цел да се избегнат 
съвпадащи дейности във времето многократно, или от различни членове на екипа. 
Назначаването на отговорници на този етап позволява в бъдеще при разрастване на 
компанията и използване на представяната система, разпределяне на отговорностите 
и задачите към съответните отговорници, както от етап 3 Подготовка за изпълнение на 
стратегията, така и от етап 2 Моделиране на стратегията.  

Крайната стъпка в този процес е описанието на модела на стратегията според 
перспективите в картата на балансираните резултати, като дейностите са групирани по 
отговорници в табличен вид. 

7.2.13. Етап 13: Задаване на целеви стойности (подпомагащ прехода към 
следващия етап в стратегическото управление) 

Следващата финална стъпка включва задаване на целеви стойности за всеки от 
ключовите индикатори за ефективност, съгласувани от целия екип, които в етапите на 
изпълнение, контрол и оценка на стратегията ще играят ключова роля в 
стратегическото управление на стартиращата технологична компания. 
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Таблица 14: Финален изглед на таблицата след изпълнение на всички стъпки. 
След изпълнението на всички горепосочени стъпки в процес, стартиращите 

технологични компании ще имат възможността да синтезират информацията от всички 
полета и за изградят цялостната стратегия за управление на стартиращата 
технологична компания. 

 

8. Разработване на модели на типови стратегии за стартиращи 
технологични компании съгласно предложените рамка, алгоритъм 
и процес за моделиране на стратегии за стартиращи технологични 
компании 

 
Моделирането на стратегии за стартиращите технологични компании е въпрос 

от изключителна важност за успеха на всяка стартираща компания. И поради 
спецификата на стартиращите технологични компании и неприложимостта на част от 
инструментите в класическото стратегическо управление все повече се усеща 
необходимостта от проучване и анализ на тези специфики и изграждане на рамки, 
методика на разработване и разработени модели, които да подпомагат 
стратегическото управление на този вид компании. Предложеният модел е създаден 
на базата на разработен процес за моделиране на стратегии, както и рамка за 
класифициране на стратегии за стартиращи технологични компании. Процесът на 
моделиране на стратегия започва от разработването на визия на компанията, като 
именно от визията на компанията се извършва и определянето на ключови фактори за 
успех в дадената област. След определянето на ключовите фактори за успех се 
определят стратегическите цели, произтичащи от тези фактори и зависимостите между 
самите ключови фактори и стратегически цели, представени чрез стратегически карти. 
По-нататъшното моделиране на стратегията преминава през определяне на 
показатели, по които компанията ще проследява своя напредък при достигането на 
стратегическите цели, целеви стойности и дейности за достигане на тези цели, както и 
определяне на приоритетите на дадените дейности, с цел реализиране на дейностите 

Ключови 
фактори 
за успех 

Типови 
стратегически 
цели 

Кон-крет- 
ни 

стра- 
теги- 
чески 
цели 

Действия за 
достигане 
на страте- 
гическите 
цели 

Показатели 
за резултат 
ност 

Целев
и стой 

ности 

Приоритет 
(тегла на 
важност) 

отговорник 

Финансова перспектива 
данни данни данни данни данни данни данни данни 

Клиентска перспектива 
данни данни данни данни данни данни данни данни 

Продуктова перспектива 
данни данни данни данни данни данни данни данни 

Перспектива вътрешни процеси 

данни данни данни данни данни данни данни данни 
Перспектива обучение и растеж 

данни данни данни данни данни данни данни данни 
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според тяхната степен на важност за достигане на стратегическите цели. Последващото 
определяне на отговорници за реализиране на съответните дейности и избор на 
крайни срокове е част от привеждане на компанията в готовност за изпълнение на 
формулираната стратегия и е специфично за конкретната компания, поради което и не 
е част от моделирането на стратегия за стартиращи технологични компании, 
представена в този доклад. 

Представени са ключовите фактори за успех на стартираща иновативна 
технологична компания, стратегическите цели на компанията от дадения тип, 
съобразно предложената стратегия, стратегически карти на ключовите фактори за 
успех и стратегическите цели, показващи взаимовръзките между поставените цели от 
различните категории и перспективи в балансираната карта от показатели, както и 
дефиниране на подходящи показатели за резултативност за проследяване на прогреса 
към всяка от дефинираните стратегически цели. Моделът е съобразен с процеса на 
стратегическо управление и мястото на моделирането на стратегии в него. 
Предложеният модел се базира на разработена рамка за класификация на стратегии, 
както и разработения процес и методика за моделирането на  стратегии за стартиращи 
технологични компании, като предложеният модел изцяло следва рамката и 
разработената методика на моделиране на стратегии. 

В този раздел на настоящата дисертация са представени основните типови 
стратегии за технологични стартиращи компании, разработени съгласно рамката за 
категоризиране на стратегии и разработената методика за моделиране на стратегии, 
описана в предишните раздели. Получените резултати са адекватни на предложения 
модел само при условие, че той остава непроменен. 

 

8.1. Типова стратегия на Фирма иноватор на глобален нов/появяващ се 
пазар 

Типова стратегия: Модел за стратегия за стартираща компания, имаща високи 
възможности за въвеждане на пазара на иновативни продукти, функционираща на 
глобален нов (появяващ се) пазар. 

Статистически данни за направеното проучване по отношение на съответната 
типова стратегия (виж. Приложение 3) 
Резултати от проучването 

 Етап на развитие (участници)   

на етап "идея" 84% 

на етап "стартиране на бизнес" 8% 

на етап "нова работеща бизнес 
идея" 8% 

Таблица 15. Етапи на развитие на идея 

 

10. Честота на иновации   

Непрекъснато 31% 

Често 38% 

Понякога 23% 

Рядко 8% 

84% 

8% 
8% 

Етап на развитие 
на етап "идея" 

на етап 
"стартиране на 
бизнес" 
на етап "нова 
работеща 
бизнес идея" 

31% 

38% 

23% 

8% 

Честота на иновации 

Непрекъснато 

Често 

Понякога 

Рядко 
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Таблица 16. Честота на иновации 

15. Предпочитано BSC разпределение на стратегическите цели   

Финанси - Клиенти - Продукт (Развитие на продукта) - Вътрешно-фирмени 
процеси - Обучение на персонала и растеж на организацията 85% 

Финанси - Клиенти - Вътрешно-фирмени процеси - Обучение на персонала и 
растеж на организацията 15% 

Таблица 17. Предпочитан модел на карта за балансираните резултати 

Типова визия за технологична стартираща компания с висока степен на 
иновативност на нов/появяващ се пазар 

Новите пазари се създават чрез изобретяване на нови технологии или чрез 
приложението на съществуващи технологии върху нови продукти. В този процес 
иновативните компании винаги са имали ключова роля в създаването на нови пазари и 
като източник на иновации. Ранните етапи на технологично развитие обикновено са 
свързани с конкуренция между различни технологии, стандарти и структурни 
конфигурации.  Най-важното условие за конкурентноспособност в тези нови пазари и 
индустрии е притежаването на технологии и знание, необходими за създаване на нови 
продукти или услуги.  Разграничаващите характеристики на технологичната индустрия, 
и особено на ИТ сектора, е важността на технологични стандарти и тяхното 
конкуриране с другите продукти, компании и технологични общности. Фирмите, 
притежаващи иновативен потенциал и опериращи на глобален нов (появяващ се) 
пазар биха могли да наложат своите технологични спецификации като платформи, 
доминантни дизайни или индустриални стандарти чрез активно участие в 
международното технологично общество. Техния успех зависи от:  

1)предимствата да бъдат първи на пазара;  
2)появяването на конкурентни технологии; 
3)допълнителните активи на компанията и  
4)бързината на навлизане на пазара на конкурентите. 

 
Основни характеристики на стратегията 
Тази възможна стратегия има следните основни характеристики:  

1. По отношение на продукт – пазар: 
1) Зрялост на пазара: нов (появяващ се) пазар 
2) Потенциал за растеж: много висок 
3) Пазарна несигурност: много висока 

2. По отношение на технологичните възможности на компанията: 
1) Технологични възможности: иноватор 
2) Инвестиции за разработки и проучвания: високи 
3) Технологични партньори: глобални 
4) Приоритет на проучването и разработките: бързина на навлизане на 

пазара 
3. По отношение на целевия пазар: 

1) Целеви пазар: глобален 
2) Степен на интернационализация на продукта: висока 
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Основните акценти при представянето на иновативни продукти според 
теорията на иновационния мениджмънт са: акцент върху тяхното разграничаване от 
съществуващите продукти и представяне на потребителите на силните страни и 
обучение за приложение на новия продукта по време на неговото внедряване на 
пазара [50].  
Стратегическите предимства, дефинирани на базата на направеното проучване са: 

1) Уникалността на продукта на пазара; 
2) Лесен достъп и приложение на продукта; 
3) Високото качество на продукта. 

 
Кои от изброените фактори дават стратегическо предимство на 
Вашата фирма (идея) пред останалите компании? 

Фирма иноватор на 
глобален нов пазар 

Уникалността на продукта на пазара 88,2% 
Лесен достъп и приложение на продукта 82,4% 
Високото качество на продукта 70,6% 
Допълнителните услуги към предлагания продукт 29,4% 
Принадлежност на продукта към наложилите се стандарти на 
пазара 

29,4% 

Известната марка или бранд на продукта или имиджа на 
фирмата 

23,5% 

Тясната специализация на продукта (високо специализиран 
продукт) 

17,6% 

По-високата степен на съвместимост на продукта с местните 
правила, норми и държавни изисквания 

11,8% 

По-ниската цена на продукта 5,9% 
Таблица 18. Стратегически предимства за този вид компании 

Основните стратегически заплахи за такъв вид компании са: 
1) Липса на лесен достъп до продукта от целевата група клиенти 
2) Липса на информираност на клиентите за работа и приложение на продукта 
3) Появата на конкурентен продукт с по-високо качество, но на по-висока цена  
4) Слабо ресурсно осигуряване на фирмата 

 
Какви са стратегическите заплахи пред развитието на Вашия бизнес?a Фирма 

иноватор на 
глобален нов 
пазар 

Липса на лесен достъп до продукта от целевата група клиенти 76,5% 
Липса на информираност на клиентите за работа и приложение на 
продукта 

64,7% 

Появата на конкурентен продукт с по-високо качество, но на по-висока 
цена  

52,9% 

Слабо ресурсно осигуряване на фирмата 52,9% 

Появата на конкурентен продукт на по-ниска цена 47,1% 
Спад в броя нововъведения в продукта, изведени на пазара 47,1% 

Промени в стандартите или законодателството 5,9% 
Таблица 19. Стратегически заплахи за този вид компании 
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Резултатите, изведени на базата на направеното проучване съвпадат с изведените 
основни положения в типовата визия за продукта, както и с наличните акценти при 
представянето на иновативните продукти и управлението на иновации. 

Ключови фактори за успешно реализиране на типовата визия: 

 Високи финансови резултати и растяща печалба 

 Предпочитание на клиентите към нашия продукт пред този на 
конкурентите 

 Добър имидж на компанията 

 Високо качество на продукта 

 Уникалност на продукта на пазара 

 Лесен достъп и приложение на продукта 

 Информираност на клиентите за предимствата на продукта или услугата 

 Качествен интерфейс и улеснено използване на продукта или услугата 

 Изграждане или участие в екосистема на технологични стандарти 

 Наличие/предлагане на екосистема за ползването на продукта 

 Защита на иновациите в продукта чрез патент 

 Нарастващ брой на клиентите 

 Цена от високия ценови сегмент 

 Надеждно функциониране 

 Качествено обслужване на клиентите 

 Извеждане на иновации на пазара 

 Квалифициран персонал 

 Синхрон и екипна работа 

 Мотивираща работна атмосфера 
Наборът от ключовите фактори за успех се формира на базата на общи за 

успеха на всяка компания фактори и специфични фактори , пряко свързани с типовата 
визия на компанията, нейните характеристики и изведените за всяка типова стратегия 
специфики. 

Ключовите фактори за успех ще се разгледат, според принадлежността им към 
всяка от петте перспективи на предложената в тази дисертация модифицирана карта 
на балансираните резултати, съдържаща пет основни перспективи на развитие – 
перспектива финанси, потребителска перспектива, перспектива продукт, перспектива 
вътрешни процеси и перспектива обучение и растеж. 

Представяне на ключовите фактори за успех съгласно предложените 
перспективи, организирани в карта на ключовите фактори за успех. 
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Фигура 56. Стратегическа карта на ключовите фактори за успех 

Финансова перспектива 

Потребителска перспектива 

 

 

 

 

 Продуктова перспектива 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспектива Вътрешни процеси 

Перспектива Обучение и развитие 

 

 
Стратегическата карта на ключовите фактори за успех подпомага определянето 

на най-важните фактори за дадената стратегия, което се отразява при по-нататъшното 
задаване на приоритети на дейностите, свързани с тези фактори. След определянето 
на ключовите фактори за успех се определят основните стратегически цели пред 
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компанията за зададените ключови фактори за успех. Към всеки ключов фактор за 
успех компанията се дефинира поне една стратегическа цел, следвайки балансираната 
карта на показатели, като тези цели целят по-нататъшното изграждане на набор от 
дейности, водещи към реализирането на тези цели. 
Таблица 20. Ключови фактори за успех и свързаните с тях стратегически цели 

Ключови фактори за успех Стратегически цели 

Финансова перспектива 

Високи финансови резултати и 
растяща печалба 

Увеличаване стойността на компанията 

Увеличаване на печалбата 

Клиентска перспектива 

Предпочитание на клиентите 
към нашия продукт пред този 
на конкурентите 

Нарастващ относителен пазарен дял 
Нарастващ брой на клиентите 

Намаляване на цената за придобиване на нов клиент 
или задържане на стар такъв 

Добър имидж на компанията Поддържане на устойчив имидж на надеждна 
компания, предлагаща специализирани продукти или 
услуги 

Нарастващ брой на клиентите Нарастващ брой на клиентите 

Перспектива Продукт 

Високо качество на продукта Предлагане на продукт с изключително високо 
качество с иновативни елементи 

Надеждно функциониране Надеждно функциониране на продукта или услугата 

Навременни актуализации и обновявания на 
продукта 

Лесен достъп и приложение 
на продукта 

Осигуряване на лесен достъп и приложение на 
продукта 

Наличие на екосистема за 
ползването на продукта 

Предлагане на потребителите на екосистема за 
ползването на продукта 

Уникалност на продукта на 
пазара 

Създаване на иновативен продукт, решаващ даден 
проблем по уникален/иновативен начин - продукт 
различаващ се от останалите продукти на пазара 

Защита на иновациите в 
продукта чрез патент 

Защита на иновациите в продукта чрез патент 

Качествен интерфейс и 
улеснено използване на 
продукта или услугата 

Създаване на качествен интерфейс, дизайн и 
улеснено използване на продукта или услугата         

Изграждане или участие в 
екосистема на технологични 
стандарти 

Изграждане или участие в екосистема на 
технологични стандарти 

Цена от високия ценови 
сегмент 

Цена от високия ценови сегмент на пазара 

Перспектива Вътрешни процеси 

Информираност на клиентите 
за предимствата на продукта 

Информиране на клиентите за предимствата на 
продукта или услугата       



 

98 
 

или услугата 

Поддържане на високо 
качество на продукта 

Контрол на качественото разработване на продукта 

Качествено тестване на продукта 
Качествено обслужване на 
клиентите 

Качествено обслужване при покупка 

Качествено обслужване при поддръжка  

Извеждане на иновации на 
пазара 

Успешно извеждане на пазара на иновации 

Активна обратна връзка от потребителите с цел 
подобряване на продукта 

Перспектива Обучение и растеж 
Квалифициран персонал Непрекъснато повишаване квалификациите на 

служителите 

Синхрон и екипна работа Добра екипна работа 

Стимулиране на даването на предложения от 
служителите за подобряване на бизнес процесите в 
компанията 

Разработване на бизнес процеси за активна обмяна 
на идеи и опит между служители от различни 
направления 

Мотивираща работна 
атмосфера 

Изграждане на силна организационна култура 

Изграждане на атмосфера на доверие и подобряване 
на неформалната комуникация между служителите 
Непрекъснато повишаване квалификациите на 
служителите 

 
Изготвянето на списък на стратегическите цели компанията е последвано от 

изготвяне на карта на взаимосвързаността на тези стратегически цели чрез 
изграждането на стратегическа карта на стратегическите цели. Картата на 
стратегическите цели подпомага задаването на приоритет на по-важните за достигане 
стратегически цели и онагледява зависимостите между зададените стратегически 
цели. 
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Фигура 57. Стратегическа карта на стратегическите цели за компанията 

Финансова перспектива 

Потребителска перспектива 

 

 

 

 

 

 

Продуктова перспектива 

 

 

 

 

 

 

 

Перспектива Вътрешни процеси 

Перспектива Обучение и развитие 

 

Увеличаване на 

приходите 

Намаляване на 

цената за 

придобиване 

на клиент  

Нарастващ 

относителен 

пазарен дял  

 

Стимулиране на даването на 

предложения от служителите 

за подобряване на бизнес 

процесите в компанията 

Повишаване стойността на 

компанията 

Нарастващ 

брой на 

клиентите 

Устойчив имидж на 

надеждна специализирана 

компания  

Качествено 

обслужване при 

покупка и 

поддръжка  

Информиране на 

клиентите за 

предимствата на 

продукта или 

услугата       

Непрекъснато повишаване 

квалификациите на 

служителите 

Изграждане на 

силна 

организационна 

култура 

Добра екипна 

работа 

 

Изграждане на атмосфера на 

доверие и подобряване на 

неформалната комуникация 

между служителите 

Разработване на бизнес 

процеси за активна обмяна на 

идеи и опит между служители 

от различни направления 

Контрол за 

качествено 

разработване 

и тестване на 

продукта 

 

Успешно 

извеждане на 

иновации на 

пазара 

Активна обратна 

връзка от 

потребителите за 

подобряване на 

продукта 

Предлагане на продукт 

с високо качество с 

иновативни елементи 

Създаване на 

качествен 

интерфейс и 

улеснено използ-

ване на продукта 

или услугата     

Надеждно функциониране на 

продукта или услугата 

Създаване на 

иновативен  

уникален 

продукт 

Поддържане на 

поносимо по-

висока цена на 

продукта 

Навременни 

актуализации 

и обновяване 

на продукта 

Висока степен на 

удовлетвореност от 

клиентите 

Наличие на 

екосистема 

за ползване 

на продукта 

Изграждане или 

участие в 

екосистема на 

технологични 

стандарти 

Защита на 

иновациите 

с патент 
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За успешното изпълнение на всяка дейност се изисква задаване на коректна цел 
и проследяването на прогреса в изпълнението на дейностите водещи до достигане на 
целта. За достигането на стратегическите цели се задават ключови индикатори за 
представяне, по които да се проследява прогреса по достигане на целите, като 
индикаторите следва да бъдат количествено измерими. Следващата стъпка в процеса 
по моделиране на стратегия е определянето на индикатори за резултатност към всяка 
стратегическа цел.  

След определянето на ключовите индикатори за резултатност, следва 
определяне на целеви стойности за достигане за даден период, които са специфични 
за всяка компания и са свързани с детайлен анализ на външната и вътрешна среда за 
компанията. По-нататъшното извършване на контрол и проследяване на 
резултатността се извършват именно по тези индикатори. 

За да може да достигнат поставените стратегически цели, компанията определя и 
основните дейности за постигането на стратегическите цели по всеки индикатор, като 
компанията ще отчита резултата от успеваемостта на тези дейности по зададените 
целеви стойности на определените ключови индикатори. 

На тази стъпка от моделирането на стратегията компанията ще разполага с пълна 
информация за избраната стратегия – от стратегическото виждане (визията на 
компанията) до основните дейностите, които трябва да изпълни, със зададените 
взаимовръзки между ключовите фактори за успех и дейностите за достигане на 
стратегическите цели на стартиращата технологична компания.  

Взаимовръзките между ключови фактори за успех, стратегически цели, 
показатели за резултат и дейности за достигане на стратегическите цели за 
моделираната стратегия са показани в следната таблица.  
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Таблица 21. Взаимовръзка между ключови фактори за успех, стратегически цели, показатели за резултат и дейности за достигане на 
стратегическите цели. 

Ключови 
фактори за 

успех 
Стратегически цели 

Целеви 
стойности 

Действия за достигане на целите Показатели за резултатност 

Финансова перспектива 

Високи 
финансови 
резултати и 
растяща печалба 

Увеличаване стойността на 
компанията 

*предстои 
да се 
определят 

 Периодичен анализ на цената на 
компанията 

стойност на компанията 

Увеличаване на печалбата 
*предстои 
да се 
определят 

Прилагане на маркетинговите 
политики за увеличаване броя на 
продажбите                    Намаляване 
стойността на косвените разходи 

брой продажби                                           
стойност на чиста печалба 
спрямо стойност косвени 
разходи               

Клиентска перспектива 

Предпочитание 
на клиентите 
към нашия 
продукт пред 
този на 
конкурентите 

Нарастващ относителен 
пазарен дял 

*предстои 
да се 
определят 

Разширяване на продуктовата гама 
Провеждане на рекламна кампания 

% пазарен дял 

Нарастващ брой на 
клиентите 

*предстои 
да се 
определят 

Разширяване на продуктовата гама 
Провеждане на рекламна кампания 
Прилагане на оптимална ценова 
политика 

брой клиенти                                             
брой нови клиенти                                            
брой лоялни клиенти 

Намаляване на цената за 
придобиване на нов клиент 
или задържане на стар 
такъв 

*предстои 
да се 
определят 

Оптимизиране разходите за 
маркетинг Прилагане на оптимална 
ценова политика 

цена за придобиване на 
клиент 

Добър имидж на 
компанията 

Поддържане на устойчив 
имидж на надеждна 
компания, предлагаща 
специализирани продукти  

*предстои 
да се 
определят 

Прилагане на средства за връзки с 
обществеността и социална 
отговорност Получаване на обратна 
връзка от клиентите 

ниво на удовлетвореност от 
клиентите                              
брой оплаквания от 
клиентите 
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Нарастващ брой 
на клиентите 

Нарастващ брой на 
клиентите 

*предстои 
да се 
определят 

Рекламиране на иновативността и 
възможностите на продукта или 
услугата Провеждане на рекламна 
кампания Провеждане на подходяща 
ценова политика 

брой клиенти                                              
брой нови клиенти                                             
брой лоялни клиенти 

Перспектива Продукт 

Високо качество 
на продукта 

Предлагане на продукт с 
изключително високо 
качество с иновативни 
елементи 

*предстои 
да се 
определят 

Разработване и последващо 
надграждане на повишаващи 
качеството елементи на продукта или 
услугата                                                                              

степен на иновативност на 
продукта 

Уникалност на 
продукта на 
пазара 

Създаване на иновативен 
продукт, решаващ даден 
проблем по 
уникален/иновативен 
начин - продукт 
различаващ се от 
останалите продукти на 
пазара 

*предстои 
да се 
определят 

Разработване и последващо 
надграждане на повишаващи броя и 
степента на уникални/иновативни 
елементи/характеристики на 
продукта или услугата                                                                              

Брой уникални 
характеристики на продукта 

оценка за степента на 
уникалност на продукта от 
клиентите 

Изграждане или 
участие в 
екосистема на 
технологични 
стандарти 

Изграждане или участие в 
екосистема на 
технологични стандарти 

*предстои 
да се 
определят 

Проучване на ключовите (най-
перспективни) стандарти и 
технологии за екосистемата 

оценка за 
актуалността/популярността 
на технологичните 
стандарти в екосистемата 

Проучване и привличане на ключови 
партньори за екосистемата 

брой партньори в 
екосистемата  

Проучване на ключовите участници в 
екосистемата 

процент работещи модули 
в екосистемата 

Разработване на екосистема с 
избраните технологични стандарти 

брой клиенти на 
екосистемата 

Промотиране на екосистемата за 
ползване на продукта 
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Защита на 
иновациите с 
патент 

Защита на иновациите в 
продукта чрез патент 

*предстои 
да се 
определят 

Получаване на патенти за иновациите 
в продукта, разработени от 
компанията 

процент иновации, 
разработени от компанията, 
защитени с патент  

Наличие на 
екосистема за 
ползването на 
продукта 

Предлагане на 
потребителите на 
екосистема за ползването 
на продукта 

*предстои 
да се 
определят 

Проучване на ключовите участници в 
екосистемата 

процент работещи модули 
в екосистемата 

Разработване на екосистема 
брой клиенти на 
екосистемата 

Привличане на ключови партньори за 
екосистемата 

брой партньори в 
екосистемата 

Промотиране на екосистемата за 
ползване на продукта 

  

Лесен достъп и 
приложение на 
продукта 

Осигуряване на лесен 
достъп и приложение на 
продукта 

*предстои 
да се 
определят 

Предоставяне на улеснен процес на 
достъп до продукта или услугата 

ниво на удовлетвореност на 
клиентите    

брой запитвания, свързани 
с достъпа до продукта 

Надеждно 
функциониране 

Надеждно функциониране 
на продукта или услугата 

*предстои 
да се 
определят 

Усъвършенстване на процеса по 
тестване на продукта Проучване на 
най-често срещаните проблеми при 
функциониране Съкращаване на 
периода за отстраняване на 
идентифицираните проблеми при 
функциониране  

брой дефекти                                                           
брой оплаквания                                                  
брой анулирани продажби 
за период 

Навременни актуализации 
и обновявания на продукта 

*предстои 
да се 
определят 

Съкращаване на периода за 
отстраняване на идентифицираните 
проблеми при функциониране 
Съкращаване на периода за 
обновявания и актуализации 

период на внедряване на 
подобрения след 
идентифициране на тяхната 
нужда                     брой 
актуализации 

Висока степен на 
удовлетвореност от 
клиентите 

*предстои 
да се 
определят 

Получаване на оценка и обратна 
връзка от клиентите 

ниво на удовлетвореност от 
клиентите    
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Качествен 
интерфейс и 
улеснено 
използване на 
продукта или 
услугата 

Създаване на качествен 
интерфейс, дизайн и 
улеснено използване на 
продукта или услугата         

*предстои 
да се 
определят 

Създаване на качествен интерфейс и 
улеснено използване на продукта или 
услугата                             Получаване на 
оценка и обратна връзка от клиентите 

позитивна обратна връзка 
от клиентите    ниво на 
удовлетвореност от 
клиентите   

Висока цена на 
продукта 

Поддържане на по-висока 
цена на продукта, 
отговаряща на добавената 
стойност за клиентите 

*предстои 
да се 
определят 

Проучване на конкурентните цени и 
продукти                 

позиция във високата 
ценова категория 

Информиране на клиентите за 
предимствата на продукта или 
услугата       

Перспектива Вътрешни процеси 

Информираност 
на клиентите за 
предимствата на 
продукта или 
услугата 

Информиране на клиентите 
за предимствата на 
продукта или услугата       

*предстои 
да се 
определят 

представяне на информация на 
клиентите за предимствата на 
продукта или услугата      Проучване 
на нивото на разбиране от клиентите 
за предимствата на продукта или 
услугата 

обем клиенти получили 
информация  

брой продажби в следствие 
на информирането                                  
ниво на позитивна обратна 
връзка от клиентите 

Поддържане на 
високо качество 
на продукта 

Контрол на качественото 
разработване на продукта 

*предстои 
да се 
определят 

Разработване на стратегия за 
проверка на качеството на продукта и 
процес на нейното изпълнение 

брой проверки за 
качеството на продукта 
брой отклонения в 
качеството                                  

Качествено тестване на 
продукта 

*предстои 
да се 
определят 

Разработване на стратегия за 
тестването на качеството на продукта 

брой платформи, за които 
се тества продукта                                                               
брой тествани модули от 
продукта 

Качествено 
обслужване на 
клиентите 

Качествено обслужване 
при покупка 

*предстои 
да се 
определят 

Оптимизиране на процеса при 
покупка Обучение на персонала 

ниво на удовлетвореност от 
клиентите                               
брой оплаквания           

Получаване на обратна връзка от 
клиентите 
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Качествено обслужване 
при поддръжка  

*предстои 
да се 
определят 

Оптимизиране на процеса на 
поддръжка на продукта Обучение на 
персонала 

ниво на удовлетвореност от 
клиентите                брой 
оплаквания                                                           
ср. брой обаждания от 
клиент при проблем 

Получаване на обратна връзка от 
клиентите 

Извеждане на 
иновации на 
пазара 

Успешно извеждане на 
пазара на иновации 

*предстои 
да се 
определят 

Проучване на нуждите на пазара и 
потребителите 

брой успешно изведени 
иновации на пазара като 
част от продукта или 
услугата брой нови 
продукти или услуги 

Изготвяне на политика за извеждане 
на стратегии Обучение на персонала                                                           
Анализ на изведените иновации 

Активна обратна връзка от 
потребителите с цел 
подобряване на продукта 

*предстои 
да се 
определят 

Оптимизиране на процеса на 
получаване на идеи на продукта 

брой приноси от 
потребителите                              
брой потребители даващи 
обратна връзка 

Получаване на обратна връзка от 
клиентите 

Перспектива Обучение и растеж 

Квалифициран 
персонал 

Непрекъснато повишаване 
квалификациите на 
служителите 

*предстои 
да се 
определят 

Изготвяне на схема за обучение на 
персонала 

брой проведени обучения                                  
% обучени служители                                       
% служители издържали 
изпитите                                         
% служители отговарящи на 
изискванията за ниво на 
квалификация 

Провеждане на обучение на 
персонала 

Анализ на резултатите от 
проведеното обучение 

Синхрон и 
екипна работа 

Добра екипна работа 
*предстои 
да се 
определят 

Провеждане на регулярни работни 
срещи на служители от различни 
направления                

брой регулярни работни 
срещи на служители от 
различни направления               
брой проведени събирания 
на екипа за подобряване на 
съвместната работа 

Провеждане на събирания на екипа 
за подобряване на съвместната 
работа 
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Стимулиране на даването 
на предложения от 
служителите за 
подобряване на бизнес 
процесите в компанията 

*предстои 
да се 
определят 

Изграждане на среда за даване на 
предложения за подобряване на 
бизнес процесите от служителите 

брой проведени събирания 
на екипа за подобряване на 
съвместната работа                         
брой предложения за 
подобряване на бизнес 
процесите 

Провеждане на активна политика за 
стимулиране даването на 
предложения от служителите 

Провеждане на събирания на екипа 
за подобряване на съвместната 
работа 

Разработване на бизнес 
процеси за активна обмяна 
на идеи и опит между 
служители от различни 
направления 

*предстои 
да се 
определят 

Изграждане на процеси и система 
стимулиращи обмяната на идеи и 
опит между служители от различни 
направления                

брой регулярни работни 
срещи на служители от 
различни направления               
брой проведени събирания 
на екипа за подобряване на 
съвместната работа 

Провеждане на регулярни работни 
срещи на служители от различни 
направления                

Провеждане на събирания на екипа 
за подобряване на съвместната 
работа 

Мотивираща 
работна 
атмосфера 

Изграждане на силна 
организационна култура 

*предстои 
да се 
определят 

Създаване и изпълнение на стратегия 
за изграждане на силна 
организационна култура 

брой проведени събирания 
на екипа за подобряване на 
съвместната работа                           
брой брандирани фирмени 
продукти  брой регулярни 
работни срещи на 
служители от различни 
направления 
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Изграждане на атмосфера 
на доверие и подобряване 
на неформалната 
комуникация между 
служителите 

*предстои 
да се 
определят 

Провеждане на регулярни работни 
срещи на служители от различни 
направления                брой регулярни работни 

срещи на служители от 
различни направления                                 
брой проведени събирания 
на екипа за подобряване на 
съвместната работа 

Провеждане на събирания на екипа 
за подобряване на съвместната 
работа 

Изграждане на център на общуване 
на работното място  

Непрекъснато повишаване 
квалификациите на 
служителите 

*предстои 
да се 
определят 

Изготвяне на схема за обучение на 
персонала брой проведени обучения                                  

% обучени служители                                       
% служители издържали 
изпитите 

Провеждане на обучение на 
персонала 

Анализ на резултатите от 
проведеното обучение 

 
След изграждане на основната рамка с информация се пристъпва към подреждане на дейностите по важност, което от своя страна 
е свързано с определяне на приоритет на всяка от дейностите спрямо стратегическата важност на ключовия фактор, чийто успех тя 
подпомага. 
 
 

Таблица 22. Таблица на категоризирането по приоритет на задачите 

Ключови фактори за успех Действия за достигане на целите 

тегло  на 
КФУ 

(макс.-4, 
мин.-1) 

тегло на 
действието 

(макс.-4, 
мин.-1) 

Приоритет 
(макс.-16, 

мин.-1) 
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Финансова перспектива 

Високи финансови резултати и растяща печалба Периодичен анализ на цената на компанията 4 2 8 

Високи финансови резултати и растяща печалба 
Прилагане на маркетинговите политики за 
увеличаване броя на продажбите                     

4 4 16 

Високи финансови резултати и растяща печалба Намаляване стойността на косвените разходи 4 3 12 

Клиентска перспектива 

Предпочитание на клиентите към нашия продукт 
пред този на конкурентите 

Разширяване на продуктовата гама                    4 2 8 

Предпочитание на клиентите към нашия продукт 
пред този на конкурентите 

Провеждане на рекламна кампания 4 4 16 

Предпочитание на клиентите към нашия продукт 
пред този на конкурентите 

Прилагане на оптимална ценова политика 4 4 16 

Предпочитание на клиентите към нашия продукт 
пред този на конкурентите 

Оптимизиране разходите за маркетинг               4 3 12 

Добър имидж на компанията 
Прилагане на средства за връзки с 
обществеността и социална отговорност                                    

4 2 8 

Добър имидж на компанията Получаване на обратна връзка от клиентите 4 4 16 

Нарастващ брой на клиентите 
Рекламиране на иновативността и 
възможностите на продукта или услугата  

4 4 16 

Нарастващ брой на клиентите Провеждане на рекламна кампания           4 4 16 

Нарастващ брой на клиентите Провеждане на подходяща ценова политика                      4 4 16 

Перспектива Продукт 

Високо качество на продукта 
Разработване и последващо надграждане на 
повишаващи качеството иновативни елементи 
на продукта или услугата                                                                              

4 4 16 

Уникалност на продукта на пазара 

Разработване и последващо надграждане на 
повишаващи броя и степента на 
уникални/иновативни 
елементи/характеристики на продукта или 

4 4 16 
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услугата                                                                              

Лесен достъп и приложение на продукта 
Предоставяне на улеснен процес на достъп до 
продукта или услугата 

4 4 16 

Наличие на екосистема за ползването на продукта 
Проучване на ключовите участници в 
екосистемата 
 

4 4 16 

Наличие на екосистема за ползването на продукта 
Разработване на екосистема 
 

4 4 16 

Наличие на екосистема за ползването на продукта 
Привличане на ключови партньори за 
екосистемата 
 

4 4 16 

Наличие на екосистема за ползването на продукта 
Промотиране на екосистемата за ползване на 
продукта 

4 4 16 

Защита на иновациите с патент 
Получаване на патенти за иновациите в 
продукта, разработени от компанията 

4 4 16 

Изграждане или участие в екосистема на 
технологични стандарти 

Проучване на ключовите (най-перспективни) 
стандарти и технологии за екосистемата 
 

4 4 16 

Изграждане или участие в екосистема на 
технологични стандарти 

Проучване и привличане на ключови 
партньори за екосистемата 
 

4 4 16 

Изграждане или участие в екосистема на 
технологични стандарти 

Проучване на ключовите участници в 
екосистемата 
 

4 4 16 

Изграждане или участие в екосистема на 
технологични стандарти 

Разработване на екосистема с избраните 
технологични стандарти 
 

4 4 16 
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Изграждане или участие в екосистема на 
технологични стандарти 

Промотиране на екосистемата за ползване на 
продукта 

4 4 16 

Надеждно функциониране 
Усъвършенстване на процеса по тестване на 
продукта                                                                    

4 4 16 

Надеждно функциониране 
Проучване на най-често срещаните проблеми 
при функциониране                                                   

4 4 16 

Надеждно функциониране 
Съкращаване на периода за отстраняване на 
идентифицираните проблеми при 
функциониране 

4 4 16 

Надеждно функциониране 
Съкращаване на периода за обновявания и 
актуализации 

4 3 12 

Надеждно функциониране 
Получаване на оценка и обратна връзка от 
клиентите 

4 4 16 

Качествен интерфейс и улеснено използване на 
продукта или услугата 

Създаване на качествен интерфейс и улеснено 
използване на продукта или услугата                              

4 4 16 

Качествен интерфейс и улеснено използване на 
продукта или услугата 

Получаване на оценка и обратна връзка от 
клиентите 

4 4 16 

Цена от високия ценови сегмент Проучване на конкурентните цени и продукти                 3 4 12 

Цена от високия ценови сегмент 
Информиране на клиентите за предимствата 
на продукта или услугата       

3 4 12 

Перспектива Вътрешни процеси 

Информираност на клиентите за предимствата на 
продукта или услугата 

Представяне на информация на клиентите за 
предимствата на продукта или услугата       

4 4 16 

Информираност на клиентите за предимствата на 
продукта или услугата 

Проучване на нивото на разбиране от 
клиентите за предимствата на продукта или 
услугата 

4 4 16 

Поддържане на високо качество на продукта 
Разработване на стратегия за проверка на 
качеството на продукта и процес на нейното 
изпълнение 

4 4 16 
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Поддържане на високо качество на продукта 
Разработване на стратегия за тестването на 
качеството на продукта 

4 4 16 

Качествено обслужване на клиентите 
Оптимизиране на процеса при покупка на 
продукта                                                                     

3 3 9 

Качествено обслужване на клиентите Обучение на персонала 3 4 12 

Качествено обслужване на клиентите Получаване на обратна връзка от клиентите 3 4 12 

Качествено обслужване на клиентите 
Съкращаване на периода за отстраняване на 
идентифицираните проблеми при 
функциониране 

3 4 12 

Качествено обслужване на клиентите 
Съкращаване на периода за обновявания и 
актуализации 

3 3 9 

Извеждане на иновации на пазара Изготвяне на схема за обучение на персонала 4 4 16 

Извеждане на иновации на пазара Провеждане на обучение на персонала 4 4 16 

Извеждане на иновации на пазара 
Анализ на резултатите от проведеното 
обучение 

4 3 12 

Извеждане на иновации на пазара 
Проучване на нуждите на пазара и 
потребителите 

4 4 16 

Извеждане на иновации на пазара Обучение на персонала 4 4 16 

Извеждане на иновации на пазара Анализ на изведените иновации 4 3 12 

Извеждане на иновации на пазара 
Оптимизиране на процеса на получаване на 
идеи на продукта 

4 4 16 

Извеждане на иновации на пазара Получаване на обратна връзка от клиентите 4 4 16 

Перспектива Обучение и растеж 

Квалифициран персонал Изготвяне на схема за обучение на персонала 4 4 16 

Квалифициран персонал Провеждане на обучение на персонала 4 4 16 

Квалифициран персонал 
Анализ на резултатите от проведеното 
обучение 

4 4 16 

Синхрон и екипна работа 
Провеждане на събирания на екипа за 
подобряване на съвместната работа 

3 3 9 
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Синхрон и екипна работа 
Изграждане на среда за даване на 
предложения за подобряване на бизнес 
процесите от служителите 

3 3 9 

Синхрон и екипна работа 
Провеждане на активна политика за 
стимулиране даването на предложения от 
служителите 

3 3 9 

Синхрон и екипна работа 
Изграждане на процеси и система 
стимулиращи обмяната на идеи и опит между 
служители от различни направления                

3 3 9 

Синхрон и екипна работа 
Провеждане на регулярни работни срещи на 
служители от различни направления                

3 4 12 

Синхрон и екипна работа 
Провеждане на събирания на екипа за 
подобряване на съвместната работа 

3 3 9 

Мотивираща работна атмосфера 
Създаване и изпълнение на стратегия за 
изграждане на силна организационна култура 

4 4 16 

Мотивираща работна атмосфера 
Изграждане на център на общуване на 
работното място  

4 4 16 

Мотивираща работна атмосфера 
Провеждане на събирания на екипа за 
подобряване на съвместната работа 

4 3 12 

Мотивираща работна атмосфера 
Провеждане на регулярни работни срещи на 
служители от различни направления               

4 4 16 

Мотивираща работна атмосфера Изготвяне на схема за обучение на персонала 4 4 16 

Мотивираща работна атмосфера Провеждане на обучение на персонала 4 4 16 

Мотивираща работна атмосфера 
Анализ на резултатите от проведеното 
обучение 

4 4 16 

   



Определянето на приоритетите при изпълнението на дейностите е последвано от 
финалната стъпка за определяне на отговорниците за изпълнението на съответните 
дейности. С това таблицата, съдържаща основната информация може да се обогати с 
информация за приоритета на всяка от задачите и отговорниците, което от своя страна 
е плавен преход към следващата стъпка в стратегическото управление, а именно – 
внедряване на стратегията и нейното изпълнение. С изпълнението на тези стъпки, 
фирмата има описана стратегия и е готова за нейното реализиране. 

Представеният модел за стратегия на стартираща технологична компания 
обхваща локални компании с висока степен на иновативност, функциониращи на 
глобален появяващ се (нов) пазар и предлагащи продукти или услуги, които не са 
налични до дадения момент за съответния пазар. Представеният модел съдържа 
основните фактори и елементи от разработения процес за моделиране на стратегия за 
стартиращи технологични компании. 

Предложения процес за моделиране на стратегии за стартиращи технологични 
компании ще се приложи и при моделирането на последващите типови стратегии за 
стартиращи технологични компании, след което ще неговото приложение ще 
продължи към подпомагане изграждането на конкретни стратегии за технологични 
стартиращи компании посредством изграждането на система, подпомагаща процеса 
на стратегическо моделиране на стартиращи технологични компании, базирана на 
предложената в настоящата дисертация методика. 

Всички разработени от автора модели на типови стратегии са приложени в 

Приложение 4. 

8.2. Типова стратегия на Фирма иноватор на глобален съществуващ 

пазар 
Пълният модел на типовата стратегия, разработен от автора, е приложен в 

Приложение 4.2. 

8.3. Типова стратегия на Фирма иноватор на локален нов/появяващ се 

пазар 
Пълният модел на типовата стратегия, разработен от автора, е приложен в 

Приложение 4.3. 

8.4. Типова стратегия на Фирма иноватор на локален съществуващ 

пазар 
Пълният модел на типовата стратегия, разработен от автора, е приложен в 

Приложение 4.4. 

8.5. Типова стратегия на Фирма последовател на глобален 

нов/появяващ се 
Пълният модел на типовата стратегия, разработен от автора, е приложен в 

Приложение 4.5. 

8.6. Типова стратегия на Фирма последовател на глобален 

съществуващ пазар 

Към тази стратегия са налични Вариант 1 и Вариант 2 (два варианта поради 

естеството на типовата стратегия, обяснено в описанието на разработения модел) 
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Пълният модел на типовата стратегия, разработен от автора, е приложен в 

Приложение 4.6. 

8.7. Типова стратегия на Фирма последовател на локален 

нов/появяващ се 
Пълният модел на типовата стратегия, разработен от автора, е приложен в 

Приложение 4.7. 

8.8. Типова стратегия на Фирма последовател на локален съществуващ 

пазар 

Към тази стратегия са налични Вариант 1 и Вариант 2 (два варианта поради 

естеството на типовата стратегия, обяснено в описанието на разработения модел) 

Пълният модел на типовата стратегия, разработен от автора, е приложен в 

Приложение 4.8. 

9. Изводи 
Глава трета съдържа стъпките в моделирането на поставените като задача за 

тази глава - иновативен инструмент за идентифициране и анализ на стратегии, 
иновативен процес за моделиране на стратегии специфично за стартиращите 
технологични компании, рамка за категоризиране и моделиране на стратегии, 
прилагането на разработения процес в разработването на модели на типови стратегии, 
съгласно предложената категоризация, обновяване на цялостния процес на 
моделиране на стратегии, включващ прилагане на разработения инструмент, 
класифициране съгласно предложената рамка, прилагане на развитите модели за 
типови стратегии и надграждането им до конкретна стратегия на технологична 
стартираща компания. 

Глава трета реализира следните поставени задачи: проучване на степента на 
приложимост при стартиращите технологични компании на основните елементи от 
класическите инструменти за стратегически анализ; разработване на иновативен 
инструмент за идентифициране, моделиране и анализ на стратегии; проучване и 
анализ на основните характеристики на стратегиите за стартиращи технологични 
компании; разработване на набор от основни характеристики при категоризиране на 
основните видове стратегиите за стартиращи технологични компании; проучване и 
анализ на съществуващите модели, процеси и методики за моделиране на стратегии; 
разработване на подходящ процес за моделиране на стратегии за стартиращи 
технологични компании; разработване на подходящ модел за балансирано развитие в 
моделирането на стратегии за технологичните стартиращи компании; разработване на 
иновативна методика за моделиране на стратегии при технологични стартиращи 
компании. 

Следваща стъпка в реализирането на цялостния процес на моделиране на 
стратегии е прилагането на разработените модели, инструмент и методика към 
софтуерно решение, което да позволи последващото приложение на разработените 
модели и методика, и да улесни изпълнението на цялостния процес по изграждането 
на конкретна стратегия за технологична стартираща компания. 
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ГЛАВА 4. ПРОЕКТИРАНЕ И РАЗРАБОТВАНЕ НА СОФТУЕР ЗА МОДЕЛИРАНЕ 
НА СТРАТЕГИИ ЗА СТАРТИРАЩИ ТЕХНОЛОГИЧНИ КОМПАНИИ 

 

В четвърта глава ще бъде разработено уеб-базирано софтуерно решение, прилагащо 
иновативните инструмент, модели и методика от глава втора. Ще бъде направено 
кратко описание на системата, нейната употреба, роли в системата, права на 
потребителите, описание на процесите в системата, използваните технологии за 
нейното реализиране, архитектура на системата, потребителски интерфейс и системни 
изисквания за ползването на системата. 

1. Изисквания към софтуера за моделиране на стратегии 
Проектирането на информационна система за стратегическо моделиране цели 

подпомагане моделирането на стратегии за стартиращи технологични компании, което 
да реши съществуващите проблеми при идентифицирането и анализирането на 
стратегически предимства и заплахи пред технологичните стартиращи компании на 
базата на предложения в предходните глави процес за стратегическо моделиране на 
стартиращи технологични компании и приложението на модела върху моделирането 
на типови стратегии за  стартиращите технологични компании.  

1.1. Функционалности на системата:  

- регистриране и управление на потребители от три основни типа в системата; 
- предоставяне на информация за типовата визия на основните типови стратегии 

за стартиращи технологични компании; 
- предоставяне на информация за основните характеристики на типовите визии; 
- представяне на таблиците за стратегически избор за избраната типова стратегия 

за съответната компания; 
- среда за разработване на типовите стратегии, които ще се използват от 

потребителите като основа за разработване на конкретни стратегии за 
технологични стартиращи компании; 

- среда за изграждане на конкретна стратегия за съответната компания, базирана 
на типовата стратегия разработена и вградена в системата, на базата на 
представения в тази дисертация процес за моделиране; 

- среда за оценка на приоритетите и категоризация на ключовите фактори за 
успех и стратегическите действия за достигане на стратегическите цели; 

- среда за проследяване на прогреса в изпълнението на разработената конкретна 
стратегия за стартиращата технологична компания. 

 

1.2. Модули в системата 

- Модул „Перспективи за развитие“ 
- Модул „Ключови фактори за успех“ (КФУ) 
- Модул „Стратегически цели“ 
- Модул „Показатели за резултатност“ 
- Модул „Стратегически действия“ 



116 
 

- Модул „Типови стратегии“ 
- Модул „Стратегии на компании“ 
- Модул „Потребители“ 

 
Фигура 58. Схема на наследяване на модулите в системата 

Изброените по-горе категории представляват и основните дейности в работата 
на информационната система, тъй като обхващат целия набор от информация, 
използвана в процеса на моделиране на стратегии за технологични стартиращи 
компании. 

1.3. Употреба на системата 
Информационната система цели поддържането на процеса на изграждане на 

стратегии за стартиращите технологични компании. Използването на 
информационната система ще допринесе и за оптимизирането на някои от основните 
процеси в изграждането и управлението на стратегии. Реалните процеси на 
управление, които системата ще обезпечава информационно, включват:  

- част от процеса на стратегически анализ, използвайки инструмента SIAMC;  
- цялостния процес на моделиране на стратегия на стартираща технологична 

компания; 
- част от процеса на подготовка  и изпълнение на стратегията. 

Във всеки един от тези процеси участват потребители от тип „администратор“, 
“мениджъри на компании” и „членове на екип“, което налага разглеждане на 
процесите от гледна точка на всеки участник в системата, определяне на техните права 
и описание на процесите при работа с информационната система. 

1.4. Роли в системата 
Ролите в информационната система се определят на база реалните участници 

в процеса на стратегическо моделиране. Тяхното разделение е следното: 
- Потребител от тип „Администратор” – потребители, които добавят, редактират, 

активират и деактивират потребители от всички типове. Потребителите от този 
тип имат достъп и до всички раздели за информация, разделите за: основни 
перспективи за стратегическо развитие, видове типови стратегии, типови визии 
и техните основни характеристики, ключовите фактори за успех, стратегически 
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цели, показатели за резултатност с целеви стойности,  типови стратегически 
действия за достигане на стратегическите цели, управление на конкретните 
стратегии на компаниите, управление на приоретните тегла на ключовите 
фактори за успех и стратегическите действия, управлението на допълнителни 
страници от системата с богат текст (html).  

- Потребител от тип „Мениджър на компания“ („Company Manager”) – 
потребители, които регистрират дадена компания в системата, добавят и 
управляват членове на екипа като потребители от тип Team Member и добавят 
стратегии за дадената компания. Потребителите от тип „Company  Manager ” 
имат достъп до всички етапи от моделирането на стратегии, редактиране на 
имената на конкретните стратегии, избор на типовите стратегии при добавяне 
на нова стратегия, преглед на развитите типови стратегии, добавяне и 
редактиране на ключови фактори за успех, стратегически цели, показатели за 
резултатност, стратегически действия, целеви стойности, приоретни тегла на 
ключовите фактори за успех и стратегическите цели. Потребители от тип 
„Company Manager” са управители и мениджъри на компаниите. Към дадена 
компания  може да има само един потребител от тип “Company Manager”.  

- Потребител от тип „Член на екип“ („Team Member”) – потребители, които са 
служители към дадената компания. Потребителите от този тип имат достъп до 
преглед на информацията за стратегията на компанията, но могат да добавят и 
управляват само стратегическите действия към дадената стратегия. 
Потребителите от този тип могат да редактират стратегическите действия, на 
които са назначени за отговорни лица, както и приоритетните тегла и целевите 
стойности.   

 
Фигура 59. Организационна схема 

Всеки потребител получава достъп до системата с права на един от посочените 
типове потребители, съгласно техните функции и отговорности в стартиращата 
технологична компания. 

1.5. Права в системата 
Разпределянето на правата за достъп до различните функционалности на 

системата е въпрос от изключително голямо значение за сигурността, правилната 
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експлоатация на информационната система и удовлетвореността на потребителите 
при работа със системата.  

Основните права при работа със системата са: 
- Право за получаване на информация за типовите визии на стратегиите – типова 

визия и основни характеристики на типовата стратегия; 
- Право за получаване на информация за перспективите за развитие; 
- Право за получаване на информация от таблиците на стратегически избор за 

типовите стратегии - ключови фактори за успех, типови стратегически цели, 
показатели за резултатност, типови стратегически действия; 

- Право за получаване на информация от таблиците на стратегически избор на 
конкретните стратегии за съответните компании - ключови фактори за успех, 
конкретни стратегически цели, показатели за резултатност, целеви стойности, 
конкретни стратегически действия, отговорник за стратегическо действие, срок 
за изпълнение, прогрес на изпълнение; 

- Право за избор на типова стратегия за компанията; 
- Право за редактиране на типовите визии на стратегиите – типова визия и 

основни характеристики на типовата стратегия; 
- Право за редактиране на информация за перспективите за развитие; 
- Право за редактиране на информация от таблиците на стратегически избор за 

типовите стратегии – ключови фактори за успех, типови стратегически цели, 
показатели за резултатност, типови стратегически действия; 

- Право за редактиране на управленската информация от таблиците на 
стратегически избор на конкретните стратегии за съответните компании - 
ключови фактори за успех, конкретни стратегически цели; 

- Право за редактиране на допълнителната информация от таблиците на 
стратегически избор на конкретните стратегии за съответните компании - 
показатели за резултатност, целеви стойности, конкретни стратегически 
действия, отговорник за стратегическо действие, срок за изпълнение, прогрес 
на изпълнение; 

- Право за добавяне на потребители; 
- Право за редактиране на потребители; 
- Право за активиране/деактивиране на потребители; 

При някои от правата за получаване и добавяне на информация ще се 
прилагат филтри за ограничение на достъпа според характеристиките на конкретните 
потребители.  
Йерархия на правата за различните типове потребители: 

- Потребител от тип „Член на екип” притежава основни права за достъп до 
информация за конкретната стратегия на технологичната стартираща компания 
– получаване на информация за всички елементи на конкретната стратегия и 
право на редакция на допълнителната информация от таблиците на 
стратегически избор на конкретните стратегии - показатели за резултатност, 
целеви стойности, конкретни стратегически действия, отговорник за 
стратегическо действие, срок за изпълнение, прогрес на изпълнение. 
Потребителите имат достъп и до получаване на информация за типовите визии 
на стратегиите – типова визия и основни характеристики на типовата стратегия и 
право за получаване на информация за перспективите за развитие. 
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- Потребителите от тип „Мениджър на компания” притежават права за 
получаване на информацията, налична за потребителите от тип „Член на екип”, 
както и право за избор на типова стратегия за компанията и право на редакция 
на управленската информация от таблиците на стратегически избор на 
конкретните стратегии за съответните компании - ключови фактори за успех, 
конкретни стратегически цели. Потребителите от тип „Мениджър на компания“ 
имат права за добавяне, редактиране и активиране/деактивиране на 
потребители от тип „Член на екип“ към дадената регистрирана в системата 
стартираща технологична компания. 

- Потребителите от тип „Администратор” притежават правата за достъп до 
системата налични за потребителите от тип „Мениджър на компания”, като в 
допълнение потребителите от тип „Администратор” имат права за достъп и до 
разделите за управление на потребителите, редактиране на типовите визии на 
стратегиите – типова визия и основни характеристики на типовата стратегия, 
редактиране на информация за перспективите за развитие и редактиране на 
информация от таблиците на стратегически избор за типовите стратегии – 
ключови фактори за успех, типови стратегически цели, показатели за 
резултатност, типови стратегически действия. Администраторите извършват 
непрекъснат контрол върху правата на достъп на останалите потребители и 
текущия статус на всеки потребител.  

Правата за достъп на посочените типове потребители на системата винаги 
надграждат правата от предходния тип потребител: потребител от тип 
„Администратор” притежава и надгражда правата на потребител от тип „Мениджър на 
компания”; потребителят от тип „Мениджър на компания” притежава и надгражда 
правата на потребител от тип „Член на екип”; потребителят от тип „Член на екип” е 
потребителят с най-малко права, като достъпът до съответната информация за всеки 
потребител се определя след прилагането на филтри за различните видове категории 
и групи от типовете потребители, според принадлежността им към регистрираната в 
системата стартираща технологична компания. 

Списък на правата на потребители от тип „Член на екип”: 
- Право за получаване на информация за типовите визии на стратегиите – 

типова визия и основни характеристики на типовата стратегия; 
- Право за получаване на информация от таблиците на стратегически 

избор на конкретните стратегии за съответните компании - ключови 
фактори за успех, конкретни стратегически цели, показатели за 
резултатност, целеви стойности, конкретни стратегически действия, 
отговорник за стратегическо действие, срок за изпълнение, прогрес на 
изпълнение; 

- Право за редактиране на допълнителната информация от таблиците на 
стратегически избор на конкретните стратегии за съответните компании - 
показатели за резултатност, целеви стойности, конкретни стратегически 
действия, отговорник за стратегическо действие, срок за изпълнение, 
прогрес на изпълнение; 

Списък на правата на потребители от тип „Мениджър на компания”: 
- Гореизброените права, които притежават потребителите от тип „Член на 

екип”, както и: 
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- Право за избор на типова стратегия за компанията; 
- Право за редактиране на управленската информация от таблиците на 

стратегически избор на конкретните стратегии за съответните компании - 
ключови фактори за успех, конкретни стратегически цели; 

- Право за добавяне на потребители от тип „Член на екип“; 
- Право за редактиране на потребители от тип „Член на екип“; 
- Право за активиране/деактивиране на потребители от тип „Член на 

екип“; 
Списък на правата на потребители от тип „Администратор”: 

- Гореизброените права, които притежават потребителите от тип 
„Мениджър на компания”, както и: 

- Право за редактиране на типовите визии на стратегиите – типова визия и 
основни характеристики на типовата стратегия; 

- Право за редактиране на информация за перспективите за развитие; 
- Право за редактиране на информация от таблиците на стратегически 

избор за типовите стратегии – ключови фактори за успех, типови 
стратегически цели, показатели за резултатност, типови стратегически 
действия; 

- Право за добавяне на потребители от всички типове; 
- Право за редактиране на потребители от всички типове; 
- Право за активиране/деактивиране на потребители от всички типове; 

2. Проектиране на софтуер за моделиране на стратегии 

2.1. Архитектура на системата 

Проектирането на информационната система цели намирането на най-
подходящ начин за предоставяне на информация за успешното моделиране на 
стратегия за стартираща технологична компания – структура, представяне на 
информацията, функционални специфики. При проектирането на системата се отчитат 
различните роли и права на достъп на потребителите, както и заложените и описани 
по-горе процеси и особености при работа.  

 
Фигура 60. Схема на работен процес на уеб приложението  
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С цел посрещане на всички горе-описани изисквания към системата, 
информационната система следва да се реализира под формата на уеб-базирана 
информационна система, като достъп ще се осъществява след регистриране на 
потребителите в системата. Всеки тип потребител ще разполага с достъп само до 
активните за неговия потребителски тип информационни раздели и съответните 
процеси, като структурата на разделите в информационната система ще удовлетворява 
напълно посочените изисквания за права, роля на потребителя и разрешени процесите 
при работа в системата. 

Системата за моделиране на стратегии (Strategy identifying and Analysing 
Modeling System -  SIAMS) представлява уеб базирана система с трислойна архитектура 
клиент-сървър, в която информацията се съхранява в бази данни, управлява се 
посредством уеб сървър и се разглежда в уеб браузър. 

Основните елементи, необходими за реализиране на системата, са: 
- Презентационен слой: Интернет браузър (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, 

Internet Explorer, др.) 
- Приложен сървър: Apache HTTP Server  
- Сървър за бази данни: MySQL 
- Програмен език: PHP 

Доводите за избора на посочените технологии за реализиране на системата е 
обоснован в глава 2, точка 5, като е използвана трислойна архитектура. 

На следващата схема е приложена структурата на базите данни на системата, 
като пълната схема е приложена в Приложение 5.3. 

 
Фигура 61. Схема на таблиците и взаимовръзките между тях (генерирана със софтуерен 
продукт DBScheme.com от автора) (вж. Приложение 5.3.) 

Извадки от програмния код са приложение в Приложение 5.1 (“Извадка от 
програмен код (MySQL) от създаването на базата данни”), Приложение 5.2 (“Извадка 
от програмен код (PHP) при верификация на потребител и перспективите от Balanced 
Scorecard модела”), Приложение 5.5 (“Извадка от програмен код (PHP) на реализиране 
на алгоритъма на определяне на типа стратегия за дадена компания”). 



2.1.1. Описание на основните раздели на системата 

Описанието на основните раздели цели проследяване на съответствието между заложени процеси и създадени раздели. 
По този начин ще се създаде най-ясна и точна структура на информационната система, като същевременно се улесни максимално 
и задачата по реализирането на системата. 
Таблици на съответствията между права, процеси, протичащи в системата и основните раздели на информационната система: 
Таблица 23: Потребители от тип „Член на екип” 

Права на потребителя Заложен процес 
Раздел в 
информационната 
система 

- Право за получаване на информация за типовите 
визии на стратегиите – типова визия и основни 
характеристики на типовата стратегия; 

- Преглед на типова визия и основните 
характеристики на типовата стратегия 

- Преглед на 
дефиниция на 
типовата 
стратегията на 
компанията 

- Право за получаване на информация от таблиците 
на стратегически избор на конкретните стратегии 
за съответните компании - ключови фактори за 
успех, конкретни стратегически цели, показатели 
за резултатност, целеви стойности, конкретни 
стратегически действия, отговорник за 
стратегическо действие, срок за изпълнение, 
прогрес на изпълнение; 

- Преглед на конкретните стратегически действия 
- Преглед на конкретните показатели за 

резултатност 
- Преглед на конкретните целеви стойности 
- Преглед на отговорник за стратегическо действие 
- Преглед на срок за изпълнение към дейност 
- Преглед на прогрес на изпълнение 

- Преглед на 
стратегия на 
компанията 

- Право за редактиране на допълнителната 
информация от таблиците на стратегически избор 
на конкретните стратегии за съответните компании 
- показатели за резултатност, целеви стойности, 
конкретни стратегически действия, отговорник за 
стратегическо действие, срок за изпълнение, 
прогрес на изпълнение; 

- Редактиране на конкретните стратегически 
действия 

- Редактиране на конкретните показатели за 
резултатност 

- Редактиране на конкретните целеви стойности 
- Редактиране на отговорник за стратегическо 

действие 
- Редактиране на срок за изпълнение към дейност 
- Редактиране на прогрес на изпълнение 

- Редактиране на 
стратегия на 
компанията (на 
допълнителната 
информация) 
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Таблица 24: Потребители от тип „Мениджър на компания” 

Права на потребителя Заложен процес Раздел в системата 

- Право за получаване на информация за типовите 
визии на стратегиите – типова визия и основни 
характеристики на типовата стратегия; 

- Преглед на типова визия и основните 
характеристики на типовата стратегия 

- Преглед на дефиниция на 
типовата стратегията на 
компанията 

- Право за получаване на информация от таблиците 
на стратегически избор на конкретните стратегии 
за съответните компании - ключови фактори за 
успех, конкретни стратегически цели, показатели 
за резултатност, целеви стойности, конкретни 
стратегически действия, отговорник за 
стратегическо действие, срок за изпълнение, 
прогрес на изпълнение; 

- Преглед на конкретните стратегически действия 
- Преглед на конкретните показатели за 

резултатност 
- Преглед на конкретните целеви стойности 
- Преглед на отговорник за стратегическо действие 
- Преглед на срок за изпълнение към дейност 
- Преглед на прогрес на изпълнение 

- Преглед на стратегия на 
компанията 

- Право за редактиране на допълнителната 
информация от таблиците на стратегически избор 
на конкретните стратегии за съответните компании 
- показатели за резултатност, целеви стойности, 
конкретни стратегически действия, отговорник за 
стратегическо действие, срок за изпълнение, 
прогрес на изпълнение; 

- Редактиране на конкретните стратегически 
действия 

- Редактиране на конкретните показатели за 
резултатност 

- Редактиране на конкретните целеви стойности 
- Редактиране на отговорник за стратегическо 

действие 
- Редактиране на срок за изпълнение към дейност 
- Редактиране на прогрес на изпълнение 

- Редактиране на стратегия на 
компанията (на 
допълнителната информация) 

- Право за редактиране на управленската 
информация от таблиците на стратегически избор 
на конкретните стратегии за съответните компании 
- ключови фактори за успех, конкретни 
стратегически цели; 

- Управление на конкретните ключови фактори за 
успех 

- Управление на конкретните стратегически цели 

- Редактиране на стратегия на 
компанията (на 
управленската информация) 

- Право за избор на типова стратегия за компанията; - Избор на степен на иновативност на компанията. 
- Избор на целеви пазар. 
- Избор на степен на развитие на целевия пазар. 

- Добавяне на нова стратегия 

- Право за добавяне на потребители от тип „Член на 
екип“; 

- Добавяне на потребител - Добавяне на нов потребител 
(от тип „Член на екип“) 

- Право за редактиране на потребители от тип „Член 
на екип“; 

- Редактиране на потребител. - Редакция на потребител (от 
тип „Член на екип“) 

- Право за активиране/деактивиране на 
потребители от тип „Член на екип“; 

- Активиране и деактивиране на потребител - Редакция на потребител (от 
тип „Член на екип“) 
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Таблица 25: Потребители от тип „Администратор” 
Права на потребителя Заложен процес Раздел в информационната система 

- Право за получаване на информация за типовите визии на 
стратегиите – типова визия и основни характеристики на типовата 
стратегия; 

- Преглед на типова визия и основните характеристики на 
типовата стратегия 

- Преглед на дефиниция на 
типовата стратегията на 
компанията 

- Право за получаване на информация от таблиците на стратегически 
избор на конкретните стратегии за съответните компании - ключови 
фактори за успех, конкретни стратегически цели, показатели за 
резултатност, целеви стойности, конкретни стратегически действия, 
отговорник за стратегическо действие, срок за изпълнение, прогрес 
на изпълнение; 

- Преглед на конкретните стратегически действия 
- Преглед на конкретните показатели за резултатност 
- Преглед на конкретните целеви стойности 
- Преглед на отговорник за стратегическо действие 
- Преглед на срок за изпълнение към дейност 
- Преглед на прогрес на изпълнение 

- Преглед на стратегия на 
компанията 

- Право за редактиране на допълнителната информация от таблиците 
на стратегически избор на конкретните стратегии за съответните 
компании - показатели за резултатност, целеви стойности, 
конкретни стратегически действия, отговорник за стратегическо 
действие, срок за изпълнение, прогрес на изпълнение; 

- Редактиране на конкретните стратегически действия 
- Редактиране на конкретните показатели за резултатност 
- Редактиране на конкретните целеви стойности 
- Редактиране на отговорник за стратегическо действие 
- Редактиране на срок за изпълнение към дейност 

- Редактиране на прогрес на изпълнение 

- Редактиране на стратегия на 
компанията (на допълнителната 
информация) 

- Право за редактиране на управленската информация от таблиците 
на стратегически избор на конкретните стратегии за съответните 
компании - ключови фактори за успех, конкретни стратег. цели; 

- Управление на конкретните ключови фактори за успех 
- Управление на конкретните стратегически цели 

- Редактиране на стратегия на 
компанията (на управленска 
информация) 

- Право за избор на типова стратегия за компанията; - Избор на степен на иновативност на компанията. 
- Избор на целеви пазар. 
- Избор на степен на развитие на целевия пазар. 

- Добавяне на нова стратегия 

- Право за редактиране на типовите визии на стратегиите – типова 
визия и основни характеристики на типовата стратегия; 

- Добавяне/редактиране на типова визия и основните 
характеристики на типовата стратегия  

- Редактиране на дефиниция на 
типовата стратегията на 
компанията 

- Право за редактиране на информация за перспективите за 
развитие; 

- Добавяне на перспективи за развитие 
- Определяне на ред на подреждане на перспективите за 

развитие 
- Редактиране на перспективите за развитие 
- Преглед на перспективите за развитие 

- Преглед и редактиране на 
перспективите за развитие 

- Право за редактиране на информация от таблиците на 
стратегически избор за типовите стратегии – ключови фактори за 
успех, типови стратегически цели, показатели за резултатност, 

типови стратегически действия; 

- Управление на типовите ключовите фактори за успех 
- Управление на типовите стратегически цели 
- Управление на типовите стратегически действия 

- Управление на типовите показатели за резултатност 

- Редактиране на типовите 
стратегии 

- Право за добавяне на потребители от всички типове; - Добавяне на потребител - Добавяне на нов потребител 

- Право за редактиране на потребители от всички типове; - Редактиране, активиране и деактивиране на потребител - Редакция на потребител 

- Право за активиране/деактивиране на потребители от всички 
типове; 

- Редактиране, активиране и деактивиране на потребител - Редакция на потребител 

 



125 
 

Така направените сравнителни таблици позволяват създаване на структура 
на информационната система, която обхваща всички заложени в системата процеси и 
спазване на съответните права, като същевременно позволява последващо 
оптимизиране на структурата посредством групиране на разделите по общ предмет на 
дейност и функции с цел изграждане на ясна и лесна за употреба информационна 
система.  

Изграждането на ефективна информационна система изисква изграждане на 
отделна структура за всеки тип потребител работещ в системата, поради различните 
права за достъп и роли в системата. 

2.1.2. Oписание на характеристиките на разделите 

След определяне на основните раздели на система следва да се извърши 
оптимизиране на структурата и описание на характеристиките на всеки раздел на 
системата. 

Списък на всички налични раздели в системата от гореописаните 
сравнителни таблици: 

- Преглед на дефиниция на типовата стратегията на компанията 
- Редактиране на дефиниция на типовата стратегията на компанията 
- Редактиране на типовите стратегии 
- Преглед и редактиране на перспективите за развитие 
- Добавяне на нова стратегия 
- Преглед на стратегия на компанията 
- Редактиране на стратегия на компанията (на управленска информация)  
- Редактиране на стратегия на компанията (на допълнителната 

информация) 
- Добавяне на нов потребител (от всички типове) 
- Редакция на потребител (от всички типове) 
- Добавяне на нов потребител (от тип „Член на екип“) 
- Редакция на потребител (от тип „Член на екип“) 
От така направеното описание се виждат възможността и нуждата от 

оптимизация на структурата. Оптимизацията ще се извърши чрез сливане и групиране 
на раздели, което ще създаде структура, разделена на нива. Това ще допринесе за 
изграждането на по-ясна структура и ще оптимизира работата с информационната 
система. 

Обща структура: 
1. Начало (Начална страница с основна въвеждаща информация) 
2. Дефиниции на типови стратегии 

o Преглед на дефиниция на типовата стратегията на компанията 
o Редактиране на дефиниция на типовата стратегията на компанията 

3. Виж Типови стратегии 
o Редактиране на типовите стратегии 

4. Перспективи (за развитие) 
o Преглед и редактиране на перспективите за развитие 

5. Виж Стратегии на компанията 
o Добавяне на нова стратегия 
o Преглед на стратегия на компанията 
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o Редактиране на стратегия на компанията (на управленска информация)  
o Редактиране на стратегия на компанията (на допълнителната 

информация) 
6. Потребители 

o Добавяне на нов потребител (от всички типове) 
o Редакция на потребител (от всички типове) 
o Добавяне на нов потребител (от тип „Член на екип“) 
o Редакция на потребител (от тип „Член на екип“) 

7. Изход от системата 
 
Описание на оптимизираната структура на информационния център при 

работа на потребител от тип „Член на екип”. Характеристики на системата. 
Описание на оптимизираната структура на системата: 

1. Начало (Начална страница с основна въвеждаща информация) 
2. Виж Стратегии на компания 

o Преглед на стратегия на компанията 
o Редактиране на стратегия на компанията (на част от допълнителната 

информация) 
3. Потребители 

o Редактиране на собствени детайли 
4. Изход от системата 

Информацията в раздели „Дефиниции на типовите стратегии” и „ Стратегия 
на компанията” е групирана на базата на сходна информация в съответните раздели. 
Потребителите от тип „Член на екип” получават информация касаеща тяхната работа 
по моделирането на стратегии за съответната компания с право на редактиране на 
стратегическите действия и свързаните с тях модули. При достъп до стратегията на 
компанията, потребителите от този тип имат достъп само до данните за компанията, 
към която принадлежат.  

Описание на оптимизираната структура на информационния център при 
работа на потребител от тип „Мениджър на компания”. Характеристики на 
системата. 
Описание на оптимизираната структура на системата: 

1. Начало (Начална страница с основна въвеждаща информация) 
2. Стратегии (дефиниции на типови стратегии) 

o Преглед на дефиниция на типовата стратегията на компанията 
o Добавяне на нова стратегия 

3. Виж Стратегии на компанията 
o Преглед на стратегия на компанията 
o Редактиране на стратегия на компанията (на управленска информация) 
o Редактиране на стратегия на компанията (на допълнителната 

информация) 
4. Потребители 

o Редактиране на собствени детайли 
o Списък на потребители (от тип „Член на екип“ към съответния 

„Мениджър на компания“) 
o Добавяне на нов потребител (от тип „Член на екип“) 
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5. Изход от системата 
Различията в профила на потребител от тип „Мениджър на компания” са 

няколко. Разделите са групирани отново на базата на типа на съдържаща се в тях 
информация, но потребителите от този тип имат право да създават нови стратегии за 
дадената компания и да въвеждат и редактират управленска информация към тях. 
Потребителите от тип „Мениджър на компания“ имат право да добавят членове на 
екипа си, като потребители от тип „Член на екип“. Потребителите от този тип също 
имат достъп само до стратегиите за компанията, към която принадлежат. 

Описание на оптимизираната структура на информационната система при 
работа на потребител от тип „Администратор”. Характеристики на системата. 
Описание на оптимизираната структура на системата: 

1. Начало (Начална страница с основна въвеждаща информация) 
2. Дефиниции на типови стратегии 

o Преглед на дефиниция на типовата стратегията на компанията 
o Редактиране на дефиниция на типовата стратегията на компанията 

3. Виж Типови стратегии 
o Редактиране на типовите стратегии 

4. Перспективи (за развитие) 
o Преглед и редактиране на перспективите за развитие 

5. Виж Стратегии на компанията 
o Преглед на стратегия на компанията 
o Редактиране на стратегия на компанията (на управленска информация)  
o Редактиране на стратегия на компанията (на допълнителната 

информация) 
6. Потребители 

o Добавяне на нови потребители (от всички типове) 
o Редакция на потребители (от всички типове) 

7. HTML страници  
a. редактиране на съдържанието 

8. Изход от системата 
Потребителите от тип „Администратор“ са единствените потребители в 

системата, които имат право да редактират дефинициите на типовите стратегии, 
самите типови стратегии, перспективите за развитие и всички налични стратегии на 
компании в системата, без оглед на тяхната принадлежност към дадена компания. 
Потребителите от тип „Администратор“ могат да добавят, редактират и изтриват 
потребителите от всички типове, включително и от тип „Администратор“.  

3. Реализиране на софтуер за моделиране на стратегии 

3.1. Алгоритъм за дефинирането на стратегия  

Алгоритъмът, реализиран в системата за дефинирането на стратегия се базира 
на разработения от автора модел за категоризация на стратегии. Представеният 
алгоритъм на стратегията, използва основните характеристики на степента на 
иновативност на компанията, степента на зрялост на пазара, обхвата на пазара и на 
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финален етап честотата на въвеждане на иновации – “често” за продукти от високата 
ценова категория и “рядко” за продукти от ниската ценова категория. 

 
Фигура 62. Схема на алгоритъма за дефинирането на стратегия на технологична стартираща 

компания (EPC диаграма - цялата подробна схема на алгоритъма е приложена в Приложение 

5.3) (разработена от автора) 

Процесът на работа със системата започва именно с прилагане на алгоритъма 
за дефиниране на стратегия на технологичната стартираща компания, чрез задаването 
на въпроси за принадлежността на компанията към различните категории и 
специфициране на типа стратегия. Следващата фигура показва изглед от анкетата, 
целяща събиране на основната информация за прилагане на алгоритъма.  

 
Фигура 63. Изглед от анкетата, целяща събиране на основната информация за прилагане на 

алгоритъма (разработено от автора) 

Кодът на системата, реализиращ описания алгоритъм е приложен в 
Приложение 5.4. Всички процеси в системата са описани в следващия раздел. 

3.2. Описание на процесите в системата 

Информационната система подпомага цялостния процес на моделиране на 
стратегии за стартиращи технологични компании и обхваща подпомагане на всички 
по-горе описани реални процеси от процеса на стратегическо управление. Основните 
процеси, протичащи в информационната система са следните: 

- Управление на потребителски акаунти; 
- Управление на дефиниции на типовите стратегиите; 
- Управление на перспективите за развитие; 
- Управление на таблиците на стратегически избор за типовите стратегии; 
- Избор на типова стратегия за компанията; 
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- Управление на таблиците на стратегически избор на конкретните стратегии за 
съответните компании; 

 
Фигура 64. Цялостна VAD диаграма на процесите в системата (пълната диаграма е в 

Приложение 5.6) (разработено от автора) 

Описанието на бизнес процесите при работа с информационната система ще 
покаже най-ясно и начините, по които информационната система ще спомогне 
оптимизирането на процесите при моделирането на стратегии за стартиращи 
технологични компании. 

3.2.1. Управление на потребителски акаунти 

Управлението на потребителски акаунти е неделима част от всяка 
информационна система, като право на такова управление обикновено получават само 
потребителите с най-високи права на достъп до системата.  

Управлението на потребителски акаунти включва добавяне, редактиране, 
активиране и деактивиране на акаунти. В информационната система за моделиране на 
стартиращи технологични компании не се включва изтриване на акаунт, тъй като това 
би довело до липса на информация в различни области в информационната система и 
не би отговаряло на реалното протичане на дейностите при моделирането на 
стратегии.  

Управлението на потребителски акаунти включва следните подпроцеси: 
1. Добавяне на потребител. 
2. Редактиране, активиране и деактивиране на потребител. 
3. Получаване на информация за данните на потребител. 

 
Фигура 65. VAD диаграма на процеса   

Добавяне на потребител 
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Добавянето на потребител е процес активен за потребители от тип 
„Администратор” и потребители от тип „Мениджър на компания“. 

Целта на процеса е коректното въвеждане в базата данни на нов потребител 
при определяне на характеристиките и правата на достъп на потребителя в системата. 
Процесът изисква информация за потребителя, като най-съществените характеристики 
от профил на потребителя, които са необходими при работата на системата са 
отбелязани като задължителни и без тяхното коректно попълване системата не може 
да добави новия потребител. При добавянето на потребител в системата се извършва 
верификация на емайл адрес. Потребители от тип „Администратор“ имат право да 
добавят потребители от всички типове в системата. Потребители от тип „Мениджър на 
компания“ имат право да добавят само потребители от тип „Член на екип“ към 
дадената регистрирана компания. Компанията, на която е Мениджър дадения 
потребител от тип „Мениджър на компания“ се въвежда при регистрацията на 
компанията. Всички добавени потребители от тип „Член на екип“ от съответния 
Мениджър на компанията, автоматично се добавят към екипа на компанията на 
съответния потребител - Мениджър на компанията. 

Резултат от процеса е въвеждането на потребители с различни права на достъп 
с правилно подреждане към съответните компании и типове потребители. 

 
Фигура 66. EPC диаграма на процеса (Приложение 5.6) 

Редактиране, активиране и деактивиране на потребител  
Процесите по редактиране, активиране и деактивиране на потребители, както 

и извеждането на справки с потребители са активни за:  потребители от тип 
„Администратор” при управление на потребители от всички типове и за потребители 
от тип „Мениджър на компания“ при управление на потребителите от съответната 
компания от тип „Член на екип“.  

Целта на процесите е актуализиране на характеристиките на потребителите с 
цел обезпечаване сигурността и правата на достъп до ресурсите на системата.  
Необходимостта от промяна на статуса на част от потребителите (напуснали 
компанията, изключени от процеса на стратегическо управление, потребители с 
променени данни) води до необходимост от редактиране статуса на потребителите с 
цел коректната работа в системата.  При логването на потребители, от съображения за 
сигурност, са разработени два различни портала за логване на потребители – един за 
потребители от тип „Администратор“ (http://strategy-startup.com/admin-area/) и един 
за логване на потребители от типове „Мениджър на компания“ и „Член на екип“ 
(http://strategy-startup.com/login/). 
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Резултат от процесите е поддържане на коректността на данните и правата за 
достъп на потребителите до системата. 
Фигура 67. EPC диаграма на процеса (Приложение 5.6) 

3.2.2. Управление на дефинициите на типовите стратегии 

Управлението на дефинициите на типовите стратегии съдържа управлението 
на типова визия на типовата стратегия и управление на основните характеристики на 
типовата стратегия. 

В управлението на дефинициите на типовите стратегии се формират следните 
главни подпроцеси:  

1. Добавяне/редактиране на типова визия и основните характеристики на 
типовата стратегия  

2. Преглед на типова визия и основните характеристики на типовата стратегия 

 
Фигура 68. VAD диаграма на процеса (Приложение 5.6) 

Управление на типовата визия и основните характеристики на типовата 
стратегия 

Управлението на типовата визия и основните характеристики на типовата 
стратегия е процес активен за потребители от тип „Администратор”. 

Целта на процеса е управлението на типовата визия и основни характеристики 
на типовата стратегия(вкл. добавяне и редактиране), като се посочат ключовите насоки 
и елементи на типовата стратегия, които ще определят в последващите етапи 
бъдещата посока на стратегическо развитие на компаниите и всички елементи от 
таблиците със стратегически избор за компаниите. 

Правилното дефиниране на типовите визии и основните характеристики за 
типовите стратегии е от съществено значение за правилното определяне на 
стратегическите предимства и заплахи пред стартиращите технологични компании от 
съответните типове. Дефинирането на типовите визии и основните характеристики е 
реализирано въз основа на направеното в тази дисертация проучване и се извършва 
само от потребител от тип „Администратор“ на системата.  

Резултат от процеса е наличие на типови визии за различните типови 
стратегии за технологични стартиращи компании. 
Фигура 69. EPC диаграма на процеса (Приложение 5.6) 

3.2.3. Управление на перспективите за развитие 

Управлението на перспективите за развитие цели прилагането на 
предложения в настоящата дисертация обновен модел на карта на балансираните 
показатели, който съдържа пет перспективи за развитие на стратегическите елементи 
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– финансова перспектива, клиентска перспектива, продуктова перспектива, 
перспектива вътрешни процеси и перспектива обучение и растеж. Перспективите са 
ключови за предложения процес на моделиране на стратегии и се управляват от 
потребител от тип „Администратор“. 

В управлението на перспективите за развитие се формират следните главни 
подпроцеси:  

1. Добавяне на перспективи за развитие. 
2. Определяне на ред на подреждане на перспективите за развитие. 
3. Редактиране на перспективите за развитие. 
4. Преглед на перспективите за развитие. 

 
Фигура 70. VAD диаграма на процеса (Приложение 5.6) 

Управление на перспективите за развитие 
Целта на добавянето и определянето на ред на подреждане на перспективите 

е определяне на логическите връзки между перспективите и елементите, които ще 
бъдат асоциирани с тях. Подредбата на перспективите е от ключово значение за 
модела и поради тази причина право на управление на перспективите имат само 
админситраторите на системата.  

Резултат от извършване на процеса е изграждане на система от перспективи 
за развитие, която ще се използва във всички следващи процеси на работа на 
системата. 
Фигура 71. EPC диаграма на процеса (Приложение 5.6) 

3.2.4. Управление на таблиците на стратегически избор на типовите стратегии 

Управлението на таблиците на стратегически избор на типовите стратегии 
чрез информационната система е изключително важен елемент от дейността на 
информационната система. Използването на информационната система води до 
оптимизиране работата на екипите на стартиращите компании в процеса на 
стратегическо моделиране и позволява по-бързо и точно изготвяне на модел на 
стратегия за съответната стартираща технологична компания, базирайки се на 
типовите стратегии. Типовите стратегии притежават следните компоненти: ключови 
фактори за успех, типови стратегически цели, типови показатели за резултатност и 
типови стратегически действия. Само потребители от тип „Администратор“ имат права 
за управление на таблиците на типови стратегии. 

В управлението на таблиците на стратегически избор на типовите стратегии в 
информационната система се формират следните главни подпроцеси: 

1. Управление на ключовите фактори за успех. 
2. Управление на типовите стратегически цели. 
3. Управление на типовите стратегически действия. 
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4. Управление на типовите показатели за резултатност. 

 
Фигура 72. VAD диаграма на процеса (Приложение 5.6) 
Фигура 73. EPC диаграма на процесите (Приложение 5.6) 

Управлението на ключовите фактори за успех 
Целта на процеса е предоставяне на възможност за добавяне, редактиране 

или изтриване на ключовите фактори за успех в дадената типова стратегия. 
Изтриването на ключов фактор за успех води до автоматично изтриване на свързаните 
с него стратегически цели за достигане на успех към съответния ключов фактор за 
успех, показателите за резултатност и стратегически действия за достигане на 
съответната стратегическа цел. Представените ключовите фактори за успех за всяка 
типова стратегия също са дефинирани в процеса на проучване в настоящата 
дисертация.  

Резултат от изпълнението на процеса е наличие на набор от ключови фактори 
за успех за всяка от основните типови стратегии. 

Управлението на типовите стратегически цели 
Целта на процеса е предоставяне на възможност за добавяне, редактиране 

или изтриване на типовите стратегически цели за дадената типова стратегия. Към 
всеки ключов фактор за успех се дефинира поне една стратегическа цел. Типовите 
стратегически цели за обект на разработване в настоящата дисертация.  

Резултат от процеса е определянето на стратегически цели за всеки от 
ключовите фактори за успех. 

Управлението на типовите стратегически действия 
Целта на процеса е предоставяне на възможност за добавяне, редактиране 

или изтриване на типовите стратегически действия за достигане на поставените типови 
стратегически цели. Към всяка стратегическа цел се дефинира поне едно стратегическо 
действие. Типовите стратегически действия са обект на разработване в настоящата 
дисертация. 

Резултат от процеса е определянето на типовите стратегически действия за 
всяка от типовите стратегически цели. 

Управлението на показателите за резултатност 
Целта на процеса е предоставяне на възможност за добавяне, редактиране 

или изтриване на типовите показатели за резултатност при реализирането на типовите 
стратегически действия за достигане на поставените типови стратегически цели. Към 
всяка стратегическа дейност се дефинира поне един показател за резултатност. 
Типовите показатели за резултатност са обект на разработване в настоящата 
дисертация. 

Резултат от процеса е определянето на типовите показатели за резултатност за 
всяка от типовите стратегически дейности. 
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3.2.5. Избор на типова стратегия на компанията 

Изборът на типова стратегия на компанията е неделима част от моделирането 
на стратегия за съответната стартираща технологична компания. Избирането на типова 
стратегия се осъществява по алгоритъма, описан в Глава втора, точка 4.  
Потребителите, които имат достъп до процеса на избор на типова стратегия за 
дадената компания са от тип „Мениджър на компания“.  

Изборът на типова стратегия на компанията включва следните подпроцеси: 
1. Избор на степен на иновативност на компанията. 
2. Избор на обхват на целевия пазар. 
3. Избор на степен на развитие на целевия пазар. 
4. Избор на честота на въвеждане на иновации на пазара. 

 
Фигура 74. VAD диаграма на процеса (Приложение 5.6) 

Избор на типова стратегия 
Изборът на типова стратегия е процес активен само за потребители от тип 

„Мениджър на компания”. 
Целта на процеса е избор на типова стратегия за дадената компания, базиран 

на разработения алгоритъм. Избраната типова стратегия става задължителна за 
следващите етапи на стратегическо моделиране и за останалите потребители на 
системата от съответната компания. Потребителите имат право да създадат повече от 
една стратегия за всяка компания, като в началото на стратегическото моделиране за 
всяка от различните стратегии се извършва избор на типовата стратегия.  

Резултат от процеса е избиране на типова стратегия, което определя 
съдържанието на всички следващи елементи, предложени на потребителите в 
настоящата система. 
Фигура 75. EPC диаграма на алгоритъма (Приложение 5.6) 

3.2.6. Управление на таблиците на стратегически избор на конкретните 
стратегии на компаниите 

Управлението на таблиците на стратегически избор на конкретните стратегии 
на компаниите чрез информационната система е основният елемент за потребителите 
от тип „Мениджър на компания“ и „Член на екип“ от дейността на информационната 
система. Базирайки се на типовите стратегии, управлението на таблиците за 
стратегически избор на конкретната стратегия е основната стъпка, събираща в себе си 
всички важни елементи от процеса на стратегическо моделиране за съответната 
компания. Конкретните стратегии притежават следните компоненти: ключови фактори 
за успех, конкретни стратегически цели, показатели за резултатност, целеви стойности, 
конкретни стратегически действия, отговорник за стратегическо действие, срок  за 
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изпълнение, прогрес на изпълнение. Елементите ключови фактори за успех, конкретни 
стратегически цели, показатели за резултатност и конкретни стратегически действия се 
базират на съответните кореспондиращи елементи в типовите стратегии, като при 
конкретните стратегии се извършва надграждане и допълнително специфициране на 
данните в таблицата на стратегически избор на компанията.  

Управлението на таблиците на стратегически избор на конкретните стратегии на 

компаниите се осъществява на две нива – управленско и допълнително, като достъп до 
всички нива имат потребителите от тип „Администратор“ и „Мениджър на компания“, 
а потребителите от тип „Член на екип“ имат достъп само до допълнителното ниво на 
управление. 

В управлението на таблиците на стратегически избор на типовите стратегии в 
информационната система се формират следните главни подпроцеси: 

1. Управление на управленската информация от таблиците на стратегически избор 
на конкретните стратегии за съответните компании - ключови фактори за успех, 
конкретни стратегически цели. 

a) Управление на конкретните ключови фактори за успех 
 Добавяне на конкретните ключови фактори за успех 
 Редактиране на конкретните ключови фактори за успех 
 Преглед на конкретните ключови фактори за успех 

b) Управление на конкретните стратегически цели 
 Добавяне на конкретните стратегически цели 
 Редактиране на конкретните стратегически цели 
 Преглед на конкретните стратегически цели 

2. Управление на допълнителната информация от таблиците на стратегически 
избор на конкретните стратегии за съответните компании - показатели за 
резултатност, целеви стойности, конкретни стратегически действия, отговорник 
за стратегическо действие, срок за изпълнение, прогрес на изпълнение. 

a) Управление на конкретните стратегически действия 
 Добавяне на конкретните стратегически действия 
 Редактиране на конкретните стратегически действия  
 Преглед на конкретните стратегически действия 

b) Управление на конкретните показатели за резултатност 

 Добавяне на конкретните показатели за резултатност 
 Редактиране на конкретните показатели за резултатност 
 Преглед на конкретните показатели за резултатност 

c) Управление на конкретните целеви стойности 
 Добавяне на конкретните целеви стойности 
 Редактиране на конкретните целеви стойности 
 Преглед на конкретните целеви стойности 

d) Управление на отговорник за стратегическо действие 
 Добавяне на отговорник за стратегическо действие 
 Редактиране на отговорник за стратегическо действие 
 Преглед на отговорник за стратегическо действие 

e) Управление на срок за изпълнение към дейност 
 Добавяне на срок за изпълнение към дейност 
 Редактиране на срок за изпълнение към дейност 
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 Преглед на срок за изпълнение към дейност 
f) Управление на прогрес на изпълнение 

 Добавяне на прогрес на изпълнение 
 Редактиране на прогрес на изпълнение 
 Преглед на прогрес на изпълнение 

 
Фигура 76. VAD диаграма на процеса (Приложение 5.6) 

Управление на управленската информация от таблиците на стратегически 
избор на конкретните стратегии за съответните компании. 

Целта на процеса е предоставяне на възможност за добавяне, редактиране или 
изтриване на следните полета в таблиците на стратегически избор на конкретните 
стратегии за съответните компании: ключови фактори за успех и конкретни 
стратегически цели. Основните елементи от този процес се базират на посочените в 
типовите стратегии процеси, които подлежат на конкретизиране според дейността, 
целите и спецификата на съответните технологични стартиращи компании. Достъп до 
този процес имат потребители от тип „Администратор“ и „Мениджър на компания“. 

Резултат от изпълнението на процеса е наличие на набор от ключови фактори 
за успех и конкретни стратегически цели за конкретната стратегия на технологичната 
стартираща компания. 
Фигура 77. EPC диаграма на процесите (Приложение 5.6) 

Управление на допълнителната информация от таблиците на стратегически 
избор на конкретните стратегии за съответните компании. 

Целта на процеса е предоставяне на възможност за добавяне, редактиране или 
изтриване на следните полета в таблиците на стратегически избор на конкретните 
стратегии за съответните компании: показатели за резултатност, целеви стойности, 
конкретни стратегически действия, отговорник за стратегическо действие, срок за 
изпълнение, прогрес на изпълнение. Елементите  показатели за резултатност и 
стратегически действия от този процес се базират на посочените в типовите стратегии 
процеси, като подлежат на конкретизиране според дейността, целите и спецификата 
на съответните технологични стартиращи компании. Достъп до този процес имат 
потребители от всички типове в системата. 

Резултат от изпълнението на процеса е наличие на набор от показатели за 
резултатност, целеви стойности, конкретни стратегически действия, отговорник за 
стратегическо действие, срок за изпълнение и прогрес на изпълнение на действията за 
конкретната стратегия на технологичната стартираща компания. 
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3.3. Потребителски интерфейс 

В настоящия раздел за представени изгледи на разделите на системата за 
различните потребители. 

Създадения интерфейс напълно следва създадените и описани по-горе 
разделение на системата според типовете потребители, структура и характеристики 
на съответните раздели, като достъпът до всички раздели и подраздели е реализиран 
чрез меню в лявата част на екрана. 

3.3.1. Изглед на системата за потребители от тип „Член на екип”: 

 
Фигура 78. Начален екран за потребители от тип “Член на екип” (www.strategy-startup.com) 

3.3.2. Изглед на системата за потребители от тип „Мениджър на компания”: 

 
Фигура 79. Изглед на типова визия за дадена компания за потребител от тип „Мениджър на 
компания” (www.strategy-startup.com) 

 
Фигура 80. Изглед на стратегия на компания за потребител от тип „Мениджър на компания” 
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3.3.3. Изглед на системата за потребители от тип „Администратор”: 

 
Фигура 81. Списък на перспективите при потребител от тип „Администратор” 
 

 
Фигура 82. Списък на типови стратегии, въведени в системата 

 
Фигура 83. Преглед и редакция на типови стратегии 
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Фигура 84. Редактиране на HTML страниците в системата 

Потребителският интерфейс онагледява направеното в предишния раздел 
структуриране на системата, като изпълнява характеристиките, описани за различните 
раздели. 

3.4. Сигурност и надеждност на системата 

Сигурността и надеждността на системата са фактори от изключително важно 
значение за всяка система и поради това са заложени в основите на разработването на 
информационната система, следвайки стандартните добри практики в областта. 

Информационната система SIAMS използва класически практики за 
гарантиране на сигурността и надеждността на системата, като: използване на 
бисквитки, проверка за валидност на сесията на потребителя при показване на 
съдържанието на всяка от страните на системата, при извеждане на съобщение и 
пренасочване на потребителите към портала за вход в системата при наличие на 
невалидна сесия на потребителя, забавяне при изпращане на отговор до 
потребителите, в случай на грешно въведено потребителско име или парола, наличие 
на captcha код при регистрацията на потребител, различни видове тестване и др.  

В допълнение към класическите методи за осигуряване на сигурността на 
системата, при логването на потребители, от съображения за сигурност, са 
разработени и два различни портала за логване на потребители – един за потребители 
от тип „Администратор“ (достъпен на адрес: http://strategy-startup.com/admin-area/) и 
един за логване на потребители от типове „Мениджър на компания“ и „Член на екип“ 
(достъпни на адрес: http://strategy-startup.com/login/), като в системата няма създаден 
вътрешен линк, който да сочи към адреса на портала за вход на потребители от тип 
“Администратор”. 

3.5. Системни изисквания 

За правилно инсталиране и функциониране на системата са необходими 
наличието, както на горепосочените използвани технологии, така и на някои 
минимални системни изисквания към работните станции на потребителите. 
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Проектираната информационна система е предназначена за използване в 
Интернет среда, като презентационния слой на системата може да бъде всеки вид 
Интернет браузър. Традиционно към потребителите се препоръчва използване на по-
съвременни версии на браузърите, което да гарантира коректното извеждане на 
съдържанието от информационната система в браузъра. Препоръчителни версии на 
браузърите са:  

- Internet Explorer 10 или по-нова версия; 
- Mozilla Firefox 30.0 или по-нова версия; 
- Opera 25 или по-нова версия; 
- Google Chrome - всички версии; 
- Safari 7.0 или по-нова версия; 

Информационната система ще предоставя информация само на 
регистрирани потребители, след въвеждане на коректни потребителско име и парола. 
Този процес изисква активиране приемането на ”cookies” за всички видове браузъри. 
За коректна работа на функционалностите в системата е необходимо и активирането 
на JavaScript съдържание в браузъра. 

Посочените системни изисквания за ползване са препоръчителни с цел 
гарантиране на пълна функционалност на предложената уеб-базирана 
информационна система. 

4. Изводи. 
Глава четвърта съдържа проектиране и разработване на софтуерно решение, 

прилагащо разработената методика при моделирането на стратегии за технологични 
стартиращи компании. Реализираното решение има ключова роля за прилагането на 
разработените иновативни инструмент, модели и методика сред стартиращите 
технологични компании и ще бъде използвано като основа в процеса на апробиране 
на разработената методика за моделиране на стратегии за технологични стартиращи 
компании в следващата глава.  

Разработеното софтуерно решение позволява приложение на цялостния 
процес по моделиране на стратегия и може да се превърне в основа на бъдещо 
софтуерно решение за цялостно стратегическо управление на стартираща 
технологична компания, тъй като е съобразено с предходния процес на стратегически 
анализ, цялостния процес на стратегическо моделиране и следващите процеси на 
подготовка за изпълнение на стратегията, изпълнение на стратегията и контрол и 
оценка на изпълнението на стратегията. 
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ГЛАВА 5. ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРИЛОЖЕНИЯ И ЕКСПЕРИМЕНТИ 
 
Апробирането на даден инструмент, модел или методика е свързано с 

изграждането на метод за проверка на адекватността, приложимостта и наличието на 
коректни резултати от прилагането на дадените инструмент, модел или методика.  

Апробирането на разработените в настоящата дисертация методика за 
моделиране на стратегии за стартиращи технологични компании ще се проведе чрез 
апробиране на инструмента за подготовка при моделиране на стратегии – 
стратегическо платно за идентифициране и анализиране на стратегия (SIAMC) и 
апробиране на разработената методика за моделиране на стратегии за стартиращи 
технологични компании, като за целта ще бъде разработен метод за провеждането на 
апробирането, включващ избор на традиционни инструменти и методики за 
моделиране на стратегии, които да бъдат сравнени с иновативните инструмент  и 
методика, представени в настоящата дисертация.  

 

1. Метод на провеждане на апробирането. 
Предложеният в тази глава метод за провеждане на апробирането ще се приложи при 
апробирането на разработения иновативен инструмент – стратегическо платно за 
идентифициране и анализиране на стратегиите, както и при апробирането на 
разработената методика за моделиране на стратегии, включваща обновения модел на 
картата за балансираните показатели и разработените иновативни модели за типови 
стратегии на стартиращите технологични компании. 
Методът на провеждане на апробирането включва следните стъпки: 

1. Проучване на съществуващите решения за моделиране на стратегии за 
стартиращи технологични компании. 

2. Подбор на най-близките по цел на приложение решения до проектираното 
иновативно решение и избор на едно от проучените класически инструменти 
или решения за моделиране на стратегии, което да бъде сравнено с 
разработеното иновативно решение за моделиране на стратегии за стартиращи 
технологични компании. 

3. Избор на участници за апробирането на инструментите и методиката с 
включените към нея модели, които отговарят на целевата група потребители на 
проектираните в настоящата дисертация инструмент и методика. 

4. Подготвяне на апробационен сценарий, включващ поставяне на една и съща 
задача пред участниците в изследването, която те следва да решат с помощта 
на класическите и иновативните инструмент или методика. 

5. Сравняване на резултатите и получаване на обратна връзка от участниците в 
апробацията чрез попълването на анкета, целяща идентифициране по 
експериментален път на степента на приложимост на разработените 
иновативни инструмент, модели и методика за моделиране на стратегии за 
стартиращите технологични компании, както и оценка за нивата на тяхната 
ефективност, приложимост, коректност на резултатите и нивата на 
удовлетвореност на потребителите от тяхното приложение. 

6. Извеждане на изводи и подобряване на разработените инструмент, модели или 
методика. 
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Фигура 85. Метод на провеждане на апробирането 

Предложеният метод за провеждане на апробацията ще се приложи: 1) върху 
разработения инструмент  – стратегическо платно за идентифициране и анализиране 
на стратегии и 2) върху разработената методика за моделиране на стратегии за 
стартиращи технологични компании, включваща разработените иновативни модели на 
типови стратегии за стартиращи технологични компании и обновения модел на карта 
на балансираните показатели, включени в методиката. 

 

2. Провеждане на апробирането. 
Провеждането на апробирането на предложените в настоящата дисертация 
инструмент, модели и методика ще се проведе на два етапа: 1) за разработения 
инструмент Стратегическо платно за идентифициране и анализ на стратегии (SIAMC) и 
2) за разработената методика за моделиране на стратегии, с включени към нея 
разработени модели за типови стратегии и обновен модел на карта на балансираните 
резултати. 
 

2.1. Апробиране на разработения инструмент – Стратегическо платно 
за идентифициране и анализ на стратегии (SIAMC) 

 

Повеждането на апробация върху разработения инструмент следва 
предложения в точка първа от настоящата глава метод за провеждане на апробацията.  

Разработеното платно следва да се прилага при идентифицирането и 
анализирането на стратегии, което се извършва в етапа на стратегически анализ и 
прехода към етапа на стратегическо моделиране, като инструментът цели 
идентифициране и анализ на най-важната стратегическа информация за компанията, 
която ще бъде използвана в етапа на стратегическо моделиране, допринасяща за 
качествения вход на данни. Поради тази причина разработеното платно за 
идентифициране и анализиране на стратегии ще бъде сравнено с класическите 

6. Извеждане на изводи и подобряване на инструмента, моделите и методиката. 

5. Сравняване на резултатите и  получаване на обратна връзка 

4. Поставяне на апробационната задача 

3. Избор на участници в апробирането 

2. Избор на инструменти, модели и методики за сравнение с разработените 

1. Проучване на съществуващите решения 
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инструменти за стратегически анализ, като в апробирането ще бъдат включен наборът 
от всички инструменти, предоставящи обемът информация, включен в разработеното 
Стратегическо платно за идентифициране и анализиране на стратегии (SIAMC). 

2.1.1. Проучване на съществуващите решения 

Проучването на съществуващите решения за провеждането на 
идентифициране и анализ на стратегически важните данни за една стратегия бе 
извършено в глава първа от настоящата дисертация.  

Решенията, които бяха проучени и идентифицирани, като основополагащи в 
процеса на стратегически анализ за стартиращите технологични компании, са: 

1) SWOT анализ 
2) PEST анализ 
3) Unique Selling Proposition анализ 
4) TOWS матрица 
5) Core Competences анализ 
6) Niche/Gap анализ 
7) GAP анализ 
8) Business Model Canvas 
9) Porter’s five forces анализ 
10) Customer Development Model 

Направеното проучване установи, че за провеждането на пълен стратегически 
анализ е необходимо използването на ключови елементи от всички посочени 
елементи, като част от елементите се повтарят при някои от инструментите. Именно 
това доведе до идентифициране на нуждата от създаване на единно платно за 
идентифициране и анализиране на стратегии, създадено специфично за нуждите на 
технологичните стартиращи компании и включващо всички най-важни елементи за 
стратегическия анализ при технологичните стартиращи компании. 

2.1.2. Избор на инструмент за сравнение с разработения инструмент 

Изборът на инструменти за сравнение с разработения инструмент следва да 
включи необходимия набор от инструменти в областта, които ще доведат до достигане 
на идентична цел с целта на разработения инструмент. 

На базата на проведеното проучване в глава втора беше идентифициран най-
често използвания инструмент за стратегически анализ от предприемачите в 
технологичната сфера - SWOT анализ. Той сам по себе си, обаче, е недостатъчен за 
проучването на необходимата информация за качественото формиране на стратегия за 
технологичните стартиращи компании, поради което, в апробирането ще участват и 
останалите необходими за целта идентифицирани инструменти.  

На базата на базовите взаимовръзки в глава втора, точка 3.1., между 
класическите инструменти за стратегически анализ и елементите на разработения 
инструмент, следва да се направи избор на базовия набор от инструменти, който 
следва да се използва с процеса на провеждане на апробацията, и с който да се 
гарантира равнопоставеност в постигането на резултати между класическите 
инструменти и разработения иновативен инструмент. От посочените в предишната 
точка идентифицирани приложими инструменти към най-често използвания 
инструмент SWOT анализ следва да се добавят: PEST анализ, Unique Selling Proposition 
анализ, Core Competences анализ, Niche/Gap анализ, Business Model Canvas и Porter’s 
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five forces анализ. По този начин, наборът от инструменти за стратегически анализ, 
който ще бъде включен в процеса на апробация, включва: 

1) SWOT анализ 
2) PEST анализ 
3) Unique Selling Proposition анализ 
4) Core Competences анализ 
5) Niche/Gap анализ 
6) Business Model Canvas 
7) Porter’s five forces анализ 

Провеждането на апробация между посочения набор от класически 
инструменти за стратегически анализ и разработения иновативен инструмент, по 
гореописания начин, теоретично дава възможност за извеждането на идентични 
резултати, поради наличието на едни и същи елементи и в двете групи инструменти. 
Това от своя страна ще допринесе за обективното оценяване на разработения 
инструмент от страна на участниците в процеса на апробация.   

2.1.3. Избор на участници в апробирането 

Изборът на участниците в апробирането на разработения инструмент се 
осъществи сред представители на сферата на технологичните стартиращи компании в 
България. В апробирането на разработения инструмент – Стратегическо платно за 
идентифициране и анализиране на стратегии SIAMC – участваха 16 представители на 
технологичното предприемачество в сферата на информационните технологии в 
България. Всеки от тях бе запознат с целите, процеса и елементите на проучването и 
участва в апробацията посредством участието в апробационен сценарий и анкета към 
апробацията, която попълниха след провеждането на експериментите. 
Апробационната задача, както и разработените инструменти в настоящата дисертация 
бяха представени пред участниците преди провеждането на експеримента. 

2.1.4. Поставяне на апробационната задача  

Апробационната задача, поставена пред участниците в апробирането е 
свързана с приложението на класическите и иновативния инструменти с цел 
изпълняване на една и съща задача  с двата варианта инструменти върху един и същи 
обект на действие – техните технологични стартиращи компании. Предметът на 
изследване е провеждане на стратегически анализ, подготвящ компанията за 
последващо моделиране на стратегия. 

Условието на задачата, поставена в рамките на експеримента е:  
 “Провеждане на подготовка за моделиране на стратегия за технологичната 
стартираща компания, към която принадлежите, чрез провеждане на стратегически 
анализ на компанията в два варианта: Вариант А – като използвате инструментите за 
класически анализ, представени в група А и Вариант Б – като използвате иновативния 
инструмент за стратегически анализ – Стратегическо платно за идентифициране и 
анализ на стратегии (SIAMC), представено в група Б. След изпълнението на задачите, 
моля, отговорете на въпросите от въпросника, прикачен към даденото условие, с цел 
сравняване на резултатите и използваните инструменти.” 

Пълният сценарий и анкета, използвани при провеждането на експеримента, е 
приложен в Приложение 6. 
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2.2. Апробиране на разработената  методика за моделиране на 
стратегии за стартиращи технологични компании, с включени 
разработени модели на типови стратегии и подобрен модел на карта за 
балансираните показатели, представени в информационна система 
(SIAMS) 

Повеждането на апробация върху разработения инструмент следва 
предложения в точка първа от настоящата глава метод за провеждане на апробацията.  

Методиката за моделиране на стратегии цели изграждането на стратегия за 
стартиращата технологична компания, която да отговаря на принадлежността на 
компанията към дадена категория компании, според рамката за категоризация на 
стратегии, предложена в глава втора, точка 4. В предложения иновативен процес на 
моделиране на стратегии за стартиращи технологични компании са включени 
разработени модели на типови стратегии и подобрен модел на карта за 
балансираните показатели, представени в информационна система SIAMS, която ще с 
използва като база за провеждане на апробирането на методиката, с включените към 
нея модели. 

За провеждане на апробирането е необходимо сравнение с класическата 
методика за моделиране на стратегии, като за база на нейното приложение в 
апробацията се използва вече съществуващо софтуерно решение, прилагащо 
съответната методика. 

2.2.1. Избор на модели и методики за сравнение с разработените 

След проучване на посочените в Глава 1, точка 4.3., софтуерни решения бе 
направен избор за ползване на следното софтуерно решение при апробирането на 
софтуера за моделиране на стратегии - BSC (Balanced Scorecard) Designer. Причините, 
поради които бе избрано точно това съществуващо решение за провеждане на 
апробирането са няколко: 

1) Избраното софтуерно решение използва класическата методика на карта 
на балансираните показатели с перспективи в четирите класически 
направления, разработени от Каплан и Нортън. 

2) Софтуерния продукт предлага безплатни десктоп и уеб-базирана версия. 
3) Дизайнът на софтуерния продукт е най-изчистен и лесен за употреба. 
4) Наличие на допълнителни безплатни видео упътвания за работа със 

системата. 
5) BSC (Balanced Scorecard) Designer е едно от най-добре оценяваните по 

отношение на ефективност, приложимост и лесна употреба, софтуерни 
решения за стратегическо моделиране в Интернет пространството [119].  

В следствие на направения избор за целите на апробацията ще бъде 
използвано класическото софтуерно решение - BSC (Balanced Scorecard) Designer, 
съдържащо класическия модел с четири перспективи, което ще бъде сравнено с 
разработеното в настоящата дисертация софтуерно решение на иновативната 
методика за моделиране на стратегии, съдържащо разширения модел на картата на 
балансираните резултати с пет перспективи и разработените иновативни модели на 
типови стратегии за стартиращи технологични компании. Поради липсата на модели в 
класическата методология за моделиране на стратегии, както и в съответните 
софтуерни решения, на участниците в процеса на апробиране ще бъдат предложени и 
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спомагателните класически инструменти за модели на класическите основни стратегии 
на Портър и Ансоф, разгледани в глава първа, при използването на класическата 
методология, с цел равнопоставеност в експерименталната обстановка. 

 

2.2.2. Избор на участници в апробирането 

Изборът на участниците в апробирането на предложената методика, с 
включени модели на типовите стратегии и обновен модел на картата на 
балансираните резултати се осъществи сред представители на сферата на 
технологичните стартиращи компании в България.  

В апробирането на предложената методика, с включени модели на типовите 
стратегии и обновен модел на картата на балансираните резултати, реализирани чрез 
софтуерно решение SIAMS участваха 16 представители на технологичното 
предприемачество от сферата на информационните технологии в България, членове на 
общо 15 компании. Всеки от тях бе запознат с целите, процеса и елементите на 
проучването и участва в апробацията посредством участието в апробационен 
сценарий и анкета към апробацията, която попълниха след провеждането на 
експериментите. Групата участници, участвали в тази втора част на апробацията, 
съвпада с участниците, провели и първата част на апробацията, описана в предишната 
точка. Апробационната задача, както и разработените инструменти в настоящата 
дисертация, бяха представени пред участниците преди провеждането на 
експеримента. 

 

2.2.3. Поставяне на апробационната задача 

Апробационната задача, поставена пред участниците в апробирането е 
свързана с приложението на класическите и иновативния инструменти с цел 
изпълняване на една и съща задача  с двата варианта инструменти върху един и същи 
обект на действие – техните технологични стартиращи компании. Предметът на 
изследване е провеждане на стратегически анализ, подготвящ компанията за 
последващо моделиране на стратегия. 

Условието на задачата, поставена в рамките на експеримента е:  
 “Моделиране на стратегия за технологичната стартираща компания, към която 
принадлежите, чрез използване на две различни методики и съответните им 
софтуерни решения: 1) Вариант А – като използвате софтуерно решение, базирано на 
класическият модел на карта за балансираните резултати – BSC Balanced Scorecard 
Designer (http://www.bscdesigner.com или http://www.webbsc.com) (вижте 
Приложените инструменти в група A след условието на задачата) и 2) Вариант Б – като 
използвате иновативната методика с реализирано софтуерно решение – Strategy 
Identifying and Analysing Modeling System – SIAMS (вижте Приложените инструменти в 
група Б след условието на задачата). След изпълнението на задачите, моля, отговорете 
на въпросите от въпросника, прикачен към даденото условие, с цел сравняване на 
резултатите и използваните инструменти.” 

Пълният сценарий и анкета, използвани при провеждането на експеримента, е 

приложен в Приложение 6. 
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3. Резултати от апробирането 
 
Резултатите от апробирането, отразени чрез анкета, попълнена от участниците 

след завършването на експеримента при работата по апробационни сценарии 1 и 2 
част, бяха обработени със софтуерна програма за статистически анализ SPSS 19. 
Резултатите са групирани в няколко категории, свързани с разработените инструмент, 
модели и методика, предмет на настоящата апробация. Резултатите са представени в 
два раздела, съобразно разделите при провеждането на апробацията, чрез 
апробационен сценарий 1 с анкета 1 към него (относно SIAMC) и апробационен 
сценарий 2 с анкета към него 9 (относно SIAMS). Представените резултати са 
обобщаващи и целящи онагледяване на общите резултати от провеждането на 
експериментите.  

В настоящата глава са представени общите за двата раздела резултати, тъй 
като групата от участници е една и съща в двете части на проучването. 

Възрастовата гама на участниците е представена в следната графика, като 56% 
от участниците са мъже, а 44% жени: 

 
Фигура 86. Възрастово разпределени на участниците в апробацията 

31% от участниците са представители на технологични стартиращи компании 
на етап на развитие „стартиране на бизнес“, а 69% са на етап на развитие „нова 
работеща бизнес идея“. 94% са се обучавали в сферата на предприемачеството и също 
толкова прилагат методите на стратегическо планиране в управлението на техните 
компании. Едва 6% от участниците са се обучавали като самообучаващи се и също 
толкова прилагат методите на стратегическо планиране понякога.  

В следващите два подраздела са разгледани резултатите за всеки от 
апробационните сценарии. 

Всички резултати от проведената апробация са поместени в раздел 
Приложение. 6.2. 
 

3.1. Резултати от апробирането на инструмента за стратегически анализ 
(SIAMC) 

Разработената анкета за апробационен сценарий 1 цели идентифициране на 
приложимостта, полезността, степента на лесно използване, изборът на подходящи 
елементи, подпомагащи въпроси и процес на работа с разработения иновативен 
инструмент за стратегически анализ SIAMC.  
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По отношение на сравняването на приложимостта на разработения 
инструмент с набора от съществуващи инструменти за класически анализ, включен в 
апробацията, резултатите показват висока степен на приложимост на разработения 
инструмент за технологичните стартиращи компании: 

 
Фигура 87. Степен на приложимост на класическите инструменти и иновативния инструмент 

SIAMC според участниците в апробацията 

Направена бе и оценка на елементите от класическия стратегически анализ, 
който потвърди резултатите от провеждането на проучването направено в началото на 
изграждането на моделите в настоящата дисертация. Резултатите са приложени в 
Приложение 6.3.  

 
Фигура 88. Степен на приложимост на класическите инструменти според участниците в 

апробацията 

По отношение на степента на лесна употреба на инструментите, резултатите 
показват най-лесна употреба на следните инструменти: SWOT анализ, Business Model 
Canvas и на разработеното стратегическо платно за идентификация и анализ – SIAMC: 
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Фигура 89. Степен на лесна употреба според участниците в апробацията 

Направената апробация отразява в анкетата висока степен на точност на 
резултатите, постигнати при използването на разработения инструмент за 
стратегически анализ – 81% от участниците посочват висока степен на точност на 
получените резултати. 

 
Фигура 90. Степен на точност на резултатите  

По отношение на дефинирането на елементи в разработения инструмент 
SIAMC, 94% от участниците ги оценяват като подходящи. 
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Фигура 91. Степен на адекватност на категориите в инструмента SIAMC според участниците в 

анкетата 

Оценката на участниците по отношение на полезността на подпомагащите въпроси 
към всеки от разделите на разработения инструмент са: 
 

 
Фигура 92. Степен на полезност на подпомагащите въпроси към полетата на иновативния 

инструмент SIAMC 

Оценка бе направена и по отношение на процеса на работа с инструмента и 
разработената последователност на попълване на елементите в него. 
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Фигура 93. Оценка на последователността на попълване на полетата на SIAMC 

В следствие направената апробация и оценка на инструмента бяха проучени 
по експериментален път приложимостта, полезността, степента на лесно използване, 
изборът на подходящи елементи, подпомагащи въпроси и процес на работа с 
разработения иновативен инструмент за стратегически анализ SIAMC. Оценките, 
дадени от участниците в апробацията, ще бъдат използвани като основа за анализ на 
разработения инструмент и насоки за подобряването му. Пълните резултати от 
оценките на участниците са поместени в Приложение 6.3. 

 

3.2. Резултати от апробирането на методика за моделиране на стратегии за 
стартиращи технологични компании, с включени разработени модели на 
типови стратегии и подобрен модел на карта на балансираните показатели, 
представени в информационна система (SIAMS) 
 

Разработената анкета за апробационен сценарий 2 цели идентифициране на 
приложимостта, полезността, степента на лесно използване и точност на резултатите 
на разработената методика за моделиране на стратегии за стартиращи технологични 
компании, с включени разработени модели на типови стратегии и подобрен модел на 
карта на балансираните показатели, представени в информационна уеб-базирана 
система SIAMS.  

Преди провеждане на апробация в областта всички участници са запознавани 
с основните елементи, функционалности, цел, процес на работа и приложение на 
представените иновативни методика, модели и софтуерно решение и класическите 
елементи на моделирането на стратегии.  

В тази глава са представени обобщаващите данни от извършената апробация, 
като всички данни са поместени в Приложение 6.3. 

81% от участниците в апробацията оценяват предложения иновативен модел 
на картата на балансираните резултати като приложим, точен и полезен в голяма 
степен, а 88% от анкетираните го оценяват като лесен за употреба. 
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Фигура 94. Степен на приложимост на моделите на карта на балансираните резултати според 

участниците в апробацията. 

По отношение на точността на резултати, класическият модел на карта на 
балансираните резултати показва по-скоро средна степен на точност, докато 
допълненият модел на картата на балансираните резултати показва точност на 
резултатите в по-голяма степен. Графиката по-долу показва резултатите за 
класическата карта във вътрешния кръг, а резултатите за иновативния модел – във 
външния. 

 
Фигура 95. Степен на точност на картата на балансираните резултати 

Резултатите за приложимостта на факторите за категоризиране на стратегии 
за стартиращи технологични компании, включени в основните разгледани 
инструменти Основните стратегии на Портър, Матрица „Пазар-продукт“ на Ансоф и 
Иновативната стратегическа рамка за категоризиране на стратегии, показват висока 
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оценка на приложимостта на иновативната стратегическа рамка от 75% от участниците 
в проведената апробация. 

Високо са оценени и приложимостта и полезността на разработените модели 
на типови стратегии за стартиращите технологични компании: 

 
Фигура 96. Степен на полезност на моделите на типови стратегии 

75% от участниците в апробацията оценяват моделите на типови стратегии 
като даващи точен резултат в най-висока степен, 19% - като даващи точен резултат във 
висока степен, докато 81% от участниците оценяват моделите на технологични 
компании като лесни за употреба. 

 
Фигура 97. Степен на точност на резултатите от моделите за типови стратегии 

Резултатите, свързани с приложимостта на методиката, показват висока степен 
на приложимост на иновативната методика за моделиране на стратегии за стартиращи 
технологични компании, реализирана чрез софтуерното решение SIAMS.  
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Фигура 98. Степен на приложимост на методиките за моделиране на стратегии 

Степента на полезност на методиката е оценена от 94% от участниците в 
апробацията (общ резултат за оценка „полезен в голяма степен“ и „полезен в най-
голяма степен от посочените“). 

 
Фигура 99. Степен на полезност на методиките според участниците в апробацията 

Нивата на сложност при употреба на класическите методики за моделиране на 
стратегии за оценени като по-високи от участниците, като степента на лесна употреба 
на иновативната методика достига 63% с отговор „в голяма степен“ и 25% с отговор „С 
най-голяма степен от посочените методики“. Външният кръг представя резултатите за 
иновативната методика, разработена за стартиращи технологични компании и 
реализирана чрез софтуерно решение SIAMS, а вътрешния кръг на графиката 
представя резултатите за класическата методика на моделиране на стратегии, 
реализирана в софтуерно решение BSC Designer. 
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Фигура 100. Степен на лесна употреба на методиките 

Степента на точност на резултатите при методиките за моделиране на 
стратегии, оценена от участниците в апробацията, за различните видове методики е: 

 
Фигура 101. Степен на точност на резултатите при методиките за моделиране на стратегии 

Всички таблици, с пълните резултати от направената апробация са 
публикувани в раздел Приложение 6.3. 
 

4. Анализ на резултатите и подобряване на инструмента и 
методиката на базата на проведеното апробиране 

Обобщените резултати и оригиналните резултати от направената апробация 
на разработените инструмент, модели и методика, позволяват проследяване на 
степента на постигане на целите, поставени пред настоящата дисертация.  

Изведените резултати, в следствие на направената апробация, за 
разработените иновативни инструмент, модели и методика за моделиране на 
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стратегии за технологични стартиращи компании, показват висока степен на 
приложимост на разработените инструмент, модели и методика за моделиране на 
стратегии за стартиращите технологични компании. 

Резултатите, изведени в резултат от проведената апробация за разработения 
иновативен инструмент за стратегически анализ – Стратегическо платно за 
идентифициране и анализ на стратегии (SIAMC), показва приложимост на инструмента 
с висока степен от 94% от участниците в апробацията, също такъв е резултата и за 
лесна употреба на разработения инструмент, 81% от участниците посочват висока 
степен на точност на резултатите от използването на инструмента, като 56% от 
участниците определят подходящ избор на елементите в голяма степен и 38% - в най-
висока степен. Всички участници в апробацията определят подпомагащите 
инструмента въпроси като подходящи, а 63% от участниците определят 
последователността на попълване на инструмента като подходяща и 31%, като 
подходяща във най-голяма степен. 

Изведените резултати дават основание за по-нататъшно прилагане на 
разработения инструмент във вида, апробиран в настоящата дисертация, като 
инструментът, негоите елементи, подпомагащи въпроси и разработена 
последователност при работата са предмет на по-нататъшно разработване за целите 
на допълнително настройване към други специфични групи компании. 

Резултатите, изведени в резултат от проведената апробация на представения 
обновен модел за моделиране на стратегии за стартиращи технологични компании, 
показват висока степен на приложимост на модела от 75% от участниците в 
апробацията. 81% от участниците потвърждават полезността на модела, а 88% го 
оценяват като лесен за употреба. Общо 94% оценяват резултатите, извеждани на 
базата на модела като точни.  

В следствие на направената апробация, може да се направи заключението, че 
използването на обновения модел в сферата на технологичните стартиращи компании 
е оправдано и може да бъде предмет на по-нататъшно внедряване в различни системи 
и софтуерни решения за моделиране на стратегии за стартиращи технологични 
компании. 

Разработените иновативни модели за типови стратегии, включващи основните 
характеристики на стратегиите, типовата визия и ключови фактори за успех са от 
изключителна важност за правилното разработване на стратегии за технологичните 
стартиращи компании. Имено затова е от изключителна важност оценяването на този 
елемент от настоящата дисертация. 81% от участниците оценяват представените 
иновативни модели като приложими в моделирането на стратегии за технологични 
стартиращи компании в най-висока степен, също толкова ги оценяват като лесни за 
употреба в най-висока степен, а 88% от участниците в проведената апробация 
оценяват представените модели като полезни в най-висока степен. 75% от участниците 
оценяват резултатите от прилагането на моделите като точни в най-висока степен.  

Получените резултати от направената апробация потвърждават 
приложимостта, полезността и точността на предложените модели, което дава 
основание за тяхното по-нататъшно развитие в разработената методика във вида, 
представен в настоящия дисертационен труд. 

Резултатите, изведени в резултат на проведената апробация, включват и 
оценяване на представената подобрена методика за моделиране на стратегии, 
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предназначена за стартиращи технологични компании, чиято полезност е оценена от 
75% от участниците като висока, а от 69% от участниците като приложима. 63% от 
участниците в проведената апробация оценяват методиката като лесна за употреба, 
също толкова оценяват точността на изведените с помощта на методиката резултати, 
като точна в голяма степен, а 31 % от участниците – като точна в най-висока степен. 

Проведената апробация и изведените резултати, по отношение на 
предложената методика, са основание за прилагане на методиката в предложения 
вид. Предложените в настоящата дисертация инструмент, модели и методика могат да 
бъдат предмет на по-нататъшни изследвания и подобрения, както и приложения в 
други области. 

 

5. Изводи 
Глава пета от настоящата дисертация представя метода на провеждане на 

апробирането на разработените инструмент, модели и методика, провеждането на 
апробация сред 16 участника, представители от областта на технологичното 
предприемачество в сферата информационните технологии и представянето на 
резултатите от проведената апробация и извеждането на изводи за интерпретиране на 
резултатите. 

Резултатите от проведената апробация на разработените и предложените в 
тази дисертация инструмент, модели и методика доказват достигане на поставените 
цели пред автора за приложимост, полезност, лекота на приложение и точност на 
резултатите на разработените иновативни инструмент, модели и методика и водят до 
заключение за приложимост на тяхното по-нататъшно ползване във вида, представен в 
настоящата дисертация. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В настоящия дисертационен труд бяха достигнати следните цели: моделиране 
на иновативен стратегически инструмент, подпомагащ събирането на качествени 
данни за анализ и използването им при моделирането на стратегии за технологичните 
стартиращи компании; извеждане на основните характеристики на видовете стратегии 
за стартиращите технологични компании и тяхното класифициране; разработване на 
подходящ модел за балансирано развитие в моделирането на стратегии за 
технологичните стартиращи компании; разработване на подходящ процес за 
моделиране на стратегии за приложение при технологичните стартиращи компании; 
моделиране на основни типови стратегии за технологичните стартиращи компании; 
разработване на методика за моделиране на стратегии за приложение при 
технологичните стартиращи компании; изграждане на софтуерно решение за цялостно 
моделиране на стратегии за стартиращи технологични компании. 

Задачите, които бяха изпълнени в настоящия дисертационен труд за постигане 
на поставените цели, са: проучване, обзор и анализ на цялостния процес на 
стратегическо управление и мястото на стратегическото моделиране в него; проучване, 
обзор и анализ на спецификите на технологичните стартиращи компании;  проучване, 
обзор и анализиране на съществуващите инструменти и модели за идентифициране, 
моделиране и анализ на стратегии; проучване, обзор и анализ на проблемите, 
свързани с приложението на съществуващите методики и инструменти от 
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стратегическото управление за моделиране на стратегии при стартиращи технологични 
компании; авторско проучване за степента на използване на класическите 
инструменти и методите за стратегически анализ и моделиране на стратегии в 
технологичните стартиращи компании; проучване на степента на приложимост при 
стартиращите технологични компании на основните елементи от класическите 
инструменти за стратегически анализ; разработване на иновативен инструмент за 
идентифициране, моделиране и анализ на стратегии; проучване и анализ на основните 
характеристики на стратегиите за стартиращи технологични компании; разработване 
на набор от основни характеристики при категоризиране на основните видове 
стратегиите за стартиращи технологични компании; проучване и анализ на 
съществуващите модели, процеси и методики за моделиране на стратегии; 
разработване на подходящ процес за моделиране на стратегии за стартиращи 
технологични компании;  разработване на подходящ модел за балансирано развитие в 
моделирането на стратегии за технологичните стартиращи компании; разработване на 
иновативна методика за моделиране на стратегии при технологични стартиращи 
компании; разработване на софтуерно решение, прилагащо разработената методика 
при моделирането на стратегии за технологични стартиращи компании; проучване и 
анализ на съществуващите софтуерни решения при моделирането на стратегии, с цел 
сравнителен анализ при апробацията на системата; апробиране на разработените 
инструмент, модели и методика ; анализ на резултатите от апробирането и извеждане 
на изводи за подобрение на разработените в настоящата дисертация инструмент, 
модели или методика за моделиране на стратегии за стартиращи технологични 
компании. 

Анализът на извършената апробация доказа приложимостта, полезността и 
точността на резултатите на разработените инструмент за идентифициране и анализ на 
стратегии, обновен модел на картата на балансираните резултати, разработените 
модели на типови стратегии, според предложената иновативна класификация, 
иновативната методика за моделиране на стратегии за стартиращи технологични 
компании и разработеното софтуерно решение, базиращо се на направените 
проучване и разработки. Направената апробация дава основание разработените 
инструмент, модели и методика да бъдат използвани във вида, представен в 
настоящата дисертация. Разработката може да послужи като база за по-нататъшни 
изследвания и развития в областта на стратегическото управление на технологичните 
стартиращи компании. 
 

ОСНОВНИ ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Приноси Публикации 

1. Сравнителен анализ на спецификите на 
технологичните стартиращи компании; 
проблемите, свързани с приложението на 
съществуващите методики и инструменти. 

- Сия Цолова, „Стратегическо управление 
при стартиращи компании – проблеми и 
задачи”, Съюз по автоматика и 
информатика, Младежка сесия, София, 
България 
 

2. Проучване и анализ на основните 
характеристики на стратегиите за 

- Сия Цолова, „Алгоритъм за моделиране 
на стратегии за реализиране чрез 
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стартиращи технологични компании. 
Провеждане на изследване и анализ на 
резултатите. 

електронна система на управление – 
резултати от проучване“, VI MHK „Е-
управление”, Созопол, България 
 

3. Разработване на иновативен 
инструмент за идентифициране, 
моделиране и анализ на стратегии, с 
разработени към него подпомагащи 
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Таблица 26. Основни приноси на дисертационния труд и публикации към приносите 
 



160 
 

ПУБЛИКАЦИИ, СВЪРЗАНИ С ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
Сия Цолова, „Стратегическо управление при стартиращи компании – проблеми 
и задачи”, Съюз по автоматика и информатика, Младежка сесия 2012, София, 
октомври 2012, ISSN 1313-1850, стр. 17-21 (2012), http://www.sai.infotel.bg/  
 
Сия Цолова, „Алгоритъм за моделиране на стратегии за реализиране чрез 
електронна система на управление – резултати от проучване“, VI 
Международна научна конференция „Е-управление” 2014, Созопол, юни 2014, 
ISSN 1313-8774, стр. 224-232 (2014), http://fman.tu-
sofia.bg/Pokani/Proceedings_2014_last.pdf 
 
Sia Tsolova, “Algorithm for Strategy Modeling Information System - Typology 
Strategies for Technology New Ventures Definitions”,Doctoral Conference in 
Mathematics, Informatics and Education – MIE 2014, Sofia, Bulgaria, September 
2014, ISBN 978-954-07-3759-1, pp. 86-94 (2014), http://mie.uni-sofia.bg/ 
 
Sia Tsolova, “Algorithm for Innovative Strategy Modeling E-System for Technology 
New Ventures”, 2014 International Symposium on Business and Management - Fall 
Session, Tokyo, Japan, November 2014, ISBN 2226-6577, pp. 252-286 (2014), 
http://tw-knowledge.org/isbm2014fall/  
 
Сия Цолова, „Модел на стратегия на стартиращи технологични компании“, III 
Международна научна конференция „Авангардни научни инструменти в 
управлението“, Равда, септември 2013, ISSN 1314-0582, стр. 294-308, том 2 
(2013), http://vsim-journal.info/ 
 
Sia Tsolova, “Innovative Strategic Modeling E-System for Technology New 
Ventures”, MacroTrend Conference on Technology and Engineering - Paris 2014, 
Paris, France, December 2014, ISSN 2333-1011 (2014), 
http://macrojournals.com/paris/technology_and_innovation  
 
Сия Цолова, Петко Русков, “Иновативно унифицирано платно за анализ, 
идентифициране и моделиране на стратегии за стартиращи технологични 
компании”, Списание „Автоматика и информатика“, януари 2015 

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 
В процеса на проучване на проблемната област бяха проучени публикации, 

книги и образци в следните бази данни: ScienceDirect  (ScienceDirect.com); Elsevier 
(Elsevier.com); Springer (SpringerLink.com); Google Scholar (GoogleScholar.com); търсене 
на информация в Google и др. Интернет търсачки; книги, списания и други материали 
от библиотеката на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“; книги, списания и 
други материали от библиотеката на Университета в Южна Дания – гр. Одензе и др. 
[1] A. Field, Discovering Statistics Using Spss, Thousand Oaks, Ca, Sage Publications, 2005. 
[2] A. Haberberg, A. Rieple, Strategic Management: Theory and Application, Oxford 

University Press, 2008. 

http://www.sai.infotel.bg/
http://fman.tu-sofia.bg/Pokani/Proceedings_2014_last.pdf
http://fman.tu-sofia.bg/Pokani/Proceedings_2014_last.pdf
http://mie.uni-sofia.bg/
http://tw-knowledge.org/isbm2014fall/
http://vsim-journal.info/


161 
 

[3] A. Lafley, M. Johnson, Seizing the White Space Business Model Innovation for Growth 
and Renewal, Harvard Business Press, 2010. 

[4] A. Lafley, R. Martin, Playing to Win: How Strategy Really Works, Harvard Business 
Review Press, 2013. 

[5] A. Maurya, E. Ries, Running Lean: Iterate from Plan A to a Plan That Works, O’Reilly 
Media Inc., 2012. 

[6] A. Osterwalder, I. Peigner, Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, 
Game Changers, and Challengers, Wiley, John & Sons Inc., 2010. 

[7] A. Scheer, ARIS: Business Process Modeling, Springer, 2000. 
[8] A.Bhide, The Origin and Evolution of New Businesses, Oxford University Press Inc., 2000.  
[9] A.Croll, B. Yoskovitz, E. Ries, Lean Analytics: Use Data to Build a Better Startup Faster, 

O’Reilly Media Inc., 2013.  
[10] A.Payne, K. Storbacka, P. Frow, Managing The Co-Creation Of Value, Journal Of The 

Academy Of Marketing Science, 36, 83-96, 2008. 
[11] B. Bowonder, A. Dambal, S. Kumar, A. Shirodkar, Innovation Strategies For Creating 

Competitive Advantage, Research-Technology Management, 53(3), 19-32, 2010. 
[12] BiZZdesign in Leaders Quadrant Gartner MQ for EA Tools 2014, 

http://www.bizzdesign.com/about-bizzdesign/bizzdesign-positioned-in-leaders-
quadrant-of-gartners-magic-quadrant-for-enterprise-architecture-tools-2014/ 

[13] Business Process Model and Notation, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Business_Process_Model_and_Notation; 

[14] C. Christensen, E. Roth, S. Anthony, Innovator’s Guide To Growth Putting Disruptive 
Innovation to Work, Harvard Business School Publishing Corporation, 2004. 

[15] C. Christensen, The Innovator’s Dilemma, Harper Business Essentials, 2003.  
[16] C. Christensen, The Innovator's Solution: Creating and Sustaining Successful Growth, 

Harvard Business School Press, 2003. 
[17] C. Heath, D. Heath, Made to Stick: Why Some Ideas Survive, Random House, 2008.  
[18] C. Hill, Strategic Management: An Integrated Approach, Cengage Learning, 2012. 
[19] J. Hackman, Collaborative Intelligence: Using Teams to Solve Hard Problems, Berrett-

Koehler Publishers, 2011. 
[20] C.K. Prahalad, M.S. Krishnan, The New Age of Innovation: Driving Cocreated Value 

Through Global Networks, McGraw-Hill Books Inc., 2008. 
[21] C.K. Prahalad, V. Ramaswamy, Co-Opting Customer Competence, Harvard Business 

Review, January-February, 79-87, 2000. 
[22] C.K. Prahalad, V. Ramaswamy, The New Frontier Of Experience Innovation, Mit Sloan 

Management Review, 44(4), 12-18, 2003. 
[23] D. Ballantyne, R. Varey, The Service-Dominant Logic And The Future Of Marketing, 

Journal Of The Academy Of Marketing Science, 36, 11–14, 2008. 
[24] D. Hicks, D. Libaers, L. Porter, D. Schoeneck, Identification Of The Technology 

Commercialization Strategies Of High-Tech Small Firms,Small Business Research 
Summary, http://www.sba.gov/advo/research/rs289tot.pdf, December 2006. 

[25] D. Midgley, Co-Creating The Innovation With Customers, Ch. 5, In The Innovation 
Manual – Integrating Strategies And Practical Tools For Bringing Value Innovation To 
The Market, Chichester, Uk, John Wiley & Sons, 143-190, 2009. 

[26] D. Norton, R. Russell, Translate the Strategy into Operational Terms, Balanced Scorecard 
Report, Harvard Business School Publishing, 2005. 



162 
 

[27] D. Parmenter, Key Performance Indicators - Developing, Implementing, and Using 
Winning KPI, Second Edition, Wiley, 2010. 

[28] D. Roberts, S. Bake, D. Walker, Can We Learn Together - Co-Creating With Customers, 
International Journal Of Market Research, 47 (4), 407-427, 2005. 

[29] D. Skok, Why Startups Fail, For Entrepreneurship, 
http://www.forentrepreneurs.com/business-models/why-startups-fail/, 2010. 

[30] E. Ries, The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to 
Create Radically Successful Businesses, Crown Publishing Group Inc., 2011. 

[31] E. Von Hippel, Democratization of Innovation, Cambridge MIT Press, 2006. 
[32] E. Von Hippel, Perspective: User Toolkits For Innovation, Journal of Product Innovation 

Management, 18, 247-257, 2001. 
[33] E. Von Hippel, Why Many Users Want Custom Products, Ch. 3, Indemocratization Of 

Innovation, Cambridge: Mit Press, 33-43, 2006. 
[34] Entrepreneurs Setting the Startup Accelerator Pedal, David Skok, For Entrepreneurs, 

http://www.forentrepreneurs.com/setting-the-startup-accelerator-pedal/, 2010. 
[35] Ernst & Young Center for Business Innovation, Measures that Matter, Perseus Books, 

1999. 
[36] F. David, Strategic Management: A Competitive Advantage Approach, Concepts and 

Cases (14th Edition), Prentice Hall, 2012. 
[37] F. Rothaermel, Strategic Management: Concepts, McGraw-Hill Connect Management, 

2012. 
[38] G. Dess, G. T. Lumpkin, A. Eisner, Strategic Management: Text and Cases, McGraw-Hill, 

2013. 
[39] G. Friend, S. Zehle, Guide to Business Planning, Profile Books Ltd., 2009. 
[40] G. Hearn, C. Pace, Value-Creating Ecologies: Understanding Next Generation Business 

Systems, Foresight, 8 (1), 55-65, 2006. 
[41] G. Lawrie, I. Cobbold, Development of the 3rd Generation Balanced Scorecard, 2GC 

Limited, 2002. 
[42] H. W. Chesbrough, The Era of Open Innovation, Mit Sloan Management Review, 44 (3), 

35-41, 2003. 
[43] Harvard Business Press, Harvard Business Essentials - Strategic management, Harvard 

Business Press, 2006. 
[44] Harvard Business Press, Strategy: Create and Implement the Best Strategy for Your 

Business, Harvard Business Press, 2005. 
[45] J. D. Camm, J. D. Evans, Management in science – Modeling, analysis and interpretation. 

South-western Collage Publishing, Cincinnati Ohio, 1996. 
[46] J. Gamble, Essentials of Strategic Management: The Quest for Competitive Advantage, 

McGraw-Hill, 2012. 
[47] J. Gardner, Sidestep and Twist, Marshall Cavendish Business, 2011. 
[48] S. Park, Z. Bae, New venture strategies in a developing country: Identifying a typology 

and examining growth patterns through case studies, Journal of Business Venturing 19, 
p. 81 – 105, 2004. 

[49] J. Thompson, Strategic management: Awareness and change, Cengage Learning EMEA, 
2005. 

[50] J. Tidd, J. Bessant, Managing Innovation: Integrating Technological, Market and 
Organizational Change, Wiley, 2013. 



163 
 

[51] J. Timmons, New Venture Creation: Entrepreneurship in the 21st Century, 2006. 
[52] K. Kaloyanova, Information systems analysis and design, Sofia, 2013. 
[53] L. Bassi, D. McMurrer, Are Employee Skills a Cost or an Asset?, Business Ethics, McBassi 

& Company, Fall 2004. 
[54] L. Downes, P. Nunes, Big Bang Disruption: Strategy in the Age of Devastating Innovation, 

Penguin Group LLC., 2014. 
[55] M. Baghai, S. Coley, D. White, Alchemy of Growth: Practical Insights for Building the 

Enduring Enterprise, McKinsey & Company Inc., 2000. 
[56] M. Hitt, R. Ireland, Competing For Advantage, Cengage Learning, 2008.  
[57] M. Panova and T. Panov, Strategic management, 2008. 
[58] M. Panova and T. Panov, Theory of organisation, 2005.  
[59] M. Sawhney, V. Gianmario, E. Prandelli, Collaborating To Create: The Internet As 

Platform For Customer Engagement In Product Innovation, Journal Of Interactive 
Marketing, 19 (4), 4-17, 2005. 

[60] Hsuan-Tien Lin, Chin-Jen Lin, Ruby C. Weng, "A Note on Platt’s Probabilistic Outputs for 
Support Vector Machines", 2005. 

[61] N. Franke, M. Schreier, Product Uniqueness As A Driver Of Customer Utility In Mass 
Customization, Marketing Letters, 19 (2), 93-107, 2008. 

[62] Erik Wagner, Five Reasons 8 Out Of 10 Businesses Fail, 
http://www.forbes.com/sites/ericwagner/2013/09/12/five-reasons-8-out-of-10-
businesses-fail/, 2013. 

[63] P. Kristenson, J. Matthing, N. Johansson, Key Strategies For The Successful Involvement 
Of Customers In The Co-Creation Of New Technology-Based Services, International 
Journal Of Service Industry Management, 19 (4), 474-491, 2008. 

[64] P. Niven, Balanced Scorecard Step-by-Step - Maximizing Performance and Maintaining 
Results, Second Edition, Wiley, 2006. 

[65] P. Ruskov, “Strategic Model and Framework for IT/IS GraduateEducation”, 2009. 
[66] P. Ruskov, M. Harris, “Strategic Model for Master of Science Program “Innovation and 

Technology Entrepreneurship””, 2007. 
[67] P. Trott, Innovation Management and New Product Development, Prentice Hall, 2011. 
[68] R. Arteaga, J. Hyland, Pivot: How Top Entrepreneurs Adaprt and Change  Course to Find  

Ultimate Success, John Wiley & Sons Inc., 2014. 
[69] R. Davis, Business Process Modelling with ARIS: A Practical Guide, Springer, 2001.  
[70] R. Kaplan, D. Norton, Balanced Scorecard Report, Harvard Business School Publishing, 

Volume 7, Number 4, February 2005. 
[71] R. Kaplan, D. Norton, The Balanced Scorecard: Measures that Drive Performance, 

Harvard Business Review, 1992. 
[72] R. Kaplan, D. Norton, The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action, Harvard 

Business School Press, 1996. 
[73] R. Kaplan, D. Norton, The Strategy-focused Organization: How Balanced Scorecard 

Companies Thrive in the New Business Environment, Harvard Business Press, 2001. 
[74] R. Kaplan, D. Norton, Using the balanced scorecard as a strategic management system, 

Harvard Business Review, 1996. 
[75] R. Mauborgne, W. Chan Kim, Blue Ocean Strategy: How To Create Uncontested Market 

Space And Make The Competition Irrelevant, Harvard Business School Publishing 
Corporation, 2005.  



164 
 

[76] R. McGrath, I. Macmillan, Discovery Driven Growth: A Breakthrough Process to Reduce 
Risk and Seize Opportunity, Harvard Business Press, 2009.  

[77] R. Rumelt, Good Strategy, Bad Strategy: The Difference and Why It Matters, Crown 
Publishing Group, 2011. 

[78] S. Allen, S. Tanev, T. Bailetti, Components Of Co-Creation, Special Issue On Value Co-
Creation, Open Source Business Review Online Journal, November 2009. 

[79] S. Anthony, The First Mile: A Launch Manual for Getting Great Ideas into the Market, 
Harvard Business Review Press, 2014. 

[80] S. Blank, B. Dorf, Startup Owners Manual: The Step by Step Guide to Building a Great 
Company, K&S Ranch, 2012. 

[81] S. Blank, The Four Steps to The Epiphany – Successful Strategies to Products that Win, 
K&S Ranch, 2006. 

[82] S. Spinelli, R. Adams, New Venture Creation: Entrepreneurship for the 21st Century, 
McGraw-Hill Companies, 2011. 

[83] S. Tanev, H. Milyakov, P. Durchev, P. Ruskov, Value Co-Creation And Innovation, 
Proceedings, 3rd Iceird Conference, Novi Sad, Serbia, 722-732, May 2010. 

[84] P. Chapman, J. Clinton, R. Kerber, T. Khabaza, T. Reinartz, C. Shearer and R. Wirth, 
CRISP-DM 1.0 - Step-by-step data mining guide, 1999. 

[85] C. Shearer, The CRISP-DM Model: The New Blueprint for DataMining, JOURNAL of Data 
Warehousing, Volume 5, Number 4, pp. 13-22, 2000. 

[86] J. Levie, M. Hart, K. Bonner, “Total early-stage Entrepreneurial Activity (TEA), Global 
Entrepreneurship Monitor, United Kingdom 2013 Monitoring Report”, 
http://www.gemconsortium.org/docs/download/3371, 2013. 

[87] V. Petrov, T. Kaloyanov, Statistics, Sofia, 2014 
[88] V. Ramaswamy, F. Gouillart, Building The Co-Creative Enterprise,Harvard Business 

Review, October, 100-109, 2010. 
[89] V. Ramaswamy, Leading The Transformation To Co-Creation Of Value,Strategy & 

Leadership, 37 (2), 32-37, 2009. 
[90] Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, 

„Изследване на предприемачеството и перспективите за развитие на иновациите в 
МСП 2012 – 2013“, http://timberchamber.com/sites/default/files/imce/SMEs_2013-
bg.pdf, 2013. 

[91] KDNuggets Data Mining Community Resources, “Резултати от провеждане на 
проучване за степента на използване на методологии при извличане на знания от 
данни”, http://www.kdnuggets.com/polls/2007/data_mining_methodology.htm, 2007. 

[92] S. Roos, A. Talmon, T. Merkl, Canvaniser – The Business Model Canvas online software, 
https://canvanizer.com/, 2014. 

[93] Lean Canvas - One Page Business Model Software, http://leanstack.com/, 2014. 
[94] DaPulse Startup Visual Operating Management and Execution Software, 

https://dapulse.com/manage_your_startup, 2014. 
[95] Онлайн издание „Капитал“, раздел политика и икономика България, 30 юли 2014г., 

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2014/07/30/2353265_pochti_pol
ovinata_novi_kompanii_v_bulgariia_se/, 2014. 

[96] UMPC Portal, "Cupp Computing Integrated Southbridge Solution for Multi-Architecture 
Computing - Analysis”, http://www.umpcportal.com/2011/02/cupp-computing-
integrated-southbridge-solution-for-multi-architecture-computing-analysis/, 2011.  

http://timberchamber.com/sites/default/files/imce/SMEs_2013-bg.pdf
http://timberchamber.com/sites/default/files/imce/SMEs_2013-bg.pdf
https://canvanizer.com/
http://leanstack.com/
https://dapulse.com/manage_your_startup
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2014/07/30/2353265_pochti_polovinata_novi_kompanii_v_bulgariia_se/
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2014/07/30/2353265_pochti_polovinata_novi_kompanii_v_bulgariia_se/
http://www.umpcportal.com/2011/02/cupp-computing-integrated-southbridge-solution-for-multi-architecture-computing-analysis/
http://www.umpcportal.com/2011/02/cupp-computing-integrated-southbridge-solution-for-multi-architecture-computing-analysis/


165 
 

[97] MindTools Online Queen’s Award Resource Center, http://www.mindtools.com, 2014. 
[98] A. Osterwalder, The Business Model Canvas Online Tools and Community,  

http://www.businessmodelgeneration.com, 2010. 
[99] Balanced Scorecard Designer Software, http://www.bscdesigner.com, 2014. 
[100] H. William, D. Lane, “Web Database Applications with PHP and MySQL – FTP”, 

http://book.opensourceproject.org.cn/lamp/mysql/phpmysql/opensource/webdbapps
_snode13.html, 2002. 

[101] NetCraft Online Resources, “Most Reliable Hosting Company Sites in July 2014”, 
http://news.netcraft.com/archives/2014/08/08/most-reliable-hosting-company-sites-
in-july-2014.html, 2014. 

[102] Free Software Foundation,GNU Operating Licenses,http://www.gnu.org/licenses,2014 
[103] NetCraft Online Resources, “Web Server Survey - August 2013”, http://news.netcraft. 

com/archives/2013/08/09/august-2013-web-server-survey.html, 2013. 
[104] The Apache Software Foundation, “Apache License, Version 2.0”, 

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0, 2004. 
[105] Scorto Corporation, “Scorecard Development Software”, 

http://www.scorto.com/universal/scorecard-modeling.htm?codeadv=Scorto-
EMEA&gclid=CNqwsvia_8ECFUzItAodpwcAGg, 2013. 

[106] Balanced Scorecard Institute, “Balanced Scorecard Software – Business Intelligence, 
Dashboards and Performance Management Systems”, 
http://balancedscorecard.org/Software/Balanced-Scorecard-Software, 2013. 

[107] Balanced Scorecard Institute, “QuickScore BSC Software”, 
https://balancedscorecard.org/Software/QuickScore-BSC-Software, 2014. 

[108] Applied PC Systems Ltd., SM-BSC-KPI Software, http://www.strategykpi.com/, 2012. 
[109] Spyder Strategies Co., Balanced Scorecard Software, 

http://www.spiderstrategies.com/tour/balanced-scorecard-software/, 2014. 
[110] Palladium Group, Executive Strategy Management On-Demand Balanced Scorecard 

Software, http://www.executivestrategymanager.com/, 2013. 
[111] Ascendant Strategy Management Group LLC, ClearPoint Strategy Software, 

https://www.clearpointstrategy.com/, 2014. 
[112] IBM Corp., Business Analytics and Business Intelligence, IBM Balanced Scorecard Soft-

ware,http://www-01.ibm.com/software/analytics/solutions/balanced-scorecard/, 2011. 
[113] Corporater Inc., Corporater Balanced Scorecard Software, 

http://www.corporater.com/en/products/balanced-scorecard.html, 2013. 
[114] Fovea Solutions, QPR Scorecard Performance Management Software, 

http://www.fovea.com/qpr/qpr-products-overview/qpr-scorecard-performance-
management-software/, 2012. 

[115] IntraFocus Company, QuickScore Balanced Scorecard Software, 
http://www.intrafocus.com/quickscore/, 2014. 

[116] Balanced Scorecard Software BSC Designer, http://www.bscdesigner.com/, 2012. 
[117] BSC Designer Online Balanced Scorecard Software, http://www.webbsc.com, 2014. 
[118] Balanced Scorecard Designer, “Why A Balanced Scorecard Is Crucial To the Survival of 

a Growing Business”, http://www.bscdesigner.com/bsc-is-crucial-to-the-survival-of-a-
growing-company.htm, 2014. 

[119] Balanced Scorecard Designer, “Balanced Scorecard Fact Sheet and Statistics”, 
http://www.bscdesigner.com/balanced-scorecard-fact-sheet.htm, 2014. 



166 
 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОРИГИНАЛНОСТ 
 

Декларирам, че представената във връзка с провеждането на процедура за 
придобиване на образователната и научна степен „доктор” в Софийски университет “Св. 
Климент Охридски“ дисертация на тема: „Моделиране на стратегии за стартиращи 
технологични компании“ е мой труд и в нейното разработване не са ползвани чужди 
публикации и разработки в нарушение на авторските им права. 

Цитиранията на всички източници на информация, текст, илюстрации, таблици, 
изображения и други са обозначени според стандартите.  

Резултатите и приносите на проведеното дисертационно изследване са оригинални и 
не са заимствани от изследвания и публикации, в които нямам участие. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1. – ОПИСАНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ПРИЛОЖИМИ 
ИНСТРУМЕНТИ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗ  
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2. – ОПИСАНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ПРИЛОЖИМИ 
ИНСТРУМЕНТИ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3. – ОПИСАНИЕ НА ЦЯЛОСТНИЯ ПРОЦЕС ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО 
МОДЕЛИРАНЕ РАЗРАБОТЕН ОТ АВТОРА 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1. – АНКЕТА (МОДЕЛИРАНЕ НА АБСТРАКТНИ МОДЕЛИ НА 
СТРАТЕГИИ И ИНСТРУМЕНТ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗ И МОДЕЛИРАНЕ) 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2. – ЕКРАННА СНИМКА И ПРОГРАМЕН КОД И .CSV ФАЙЛ С 
РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТА ЗА МОДЕЛИРАНЕ НА АБСТРАКТНИ МОДЕЛИ НА 
СТРАТЕГИИ И ИНСТРУМЕНТ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗ И МОДЕЛИРАНЕ 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1. – РЕЗУЛТАТИ ОТ IBM SPSS STATISTICS - РЕЗУЛТАТИ ОТ 
АНКЕТА ЗА МОДЕЛИРАНЕ НА АБСТРАКТНИ МОДЕЛИ НА СТРАТЕГИИ И 
ИНСТРУМЕНТ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗ И МОДЕЛИРАНЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.2. – РЕЗУЛТАТИ ОТ IBM SPSS MODELER - РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТА 
ЗА МОДЕЛИРАНЕ НА АБСТРАКТНИ МОДЕЛИ НА СТРАТЕГИИ И ИНСТРУМЕНТ ЗА 
СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗ И МОДЕЛИРАНЕ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4.1. - 8.1. ТИПОВА СТРАТЕГИЯ НА ФИРМА ИНОВАТОР НА 
ГЛОБАЛЕН НОВ/ПОЯВЯВАЩ СЕ ПАЗАР 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4.2. - 8.2. ТИПОВА СТРАТЕГИЯ НА ФИРМА ИНОВАТОР НА 
ГЛОБАЛЕН СЪЩЕСТВУВАЩ ПАЗАР 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4.3. - 8.3. ТИПОВА СТРАТЕГИЯ НА ФИРМА ИНОВАТОР НА 
ЛОКАЛЕН НОВ/ПОЯВЯВАЩ СЕ ПАЗАР 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4.4. - 8.4. ТИПОВА СТРАТЕГИЯ НА ФИРМА ИНОВАТОР НА 
ЛОКАЛЕН СЪЩЕСТВУВАЩ ПАЗАР 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4.5. - 8.5. ТИПОВА СТРАТЕГИЯ НА ФИРМА ПОСЛЕДОВАТЕЛ НА 
ГЛОБАЛЕН НОВ/ПОЯВЯВАЩ СЕ ПАЗАР 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4.6. - 8.6. ТИПОВА СТРАТЕГИЯ НА ФИРМА ПОСЛЕДОВАТЕЛ НА 
ГЛОБАЛЕН СЪЩЕСТВУВАЩ ПАЗАР (Вариант 1 и Вариант 2) 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4.7. - 8.7. ТИПОВА СТРАТЕГИЯ НА ФИРМА ПОСЛЕДОВАТЕЛ НА 
ЛОКАЛЕН НОВ/ПОЯВЯВАЩ СЕ ПАЗАР 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4.8. - 8.8. ТИПОВА СТРАТЕГИЯ НА ФИРМА ПОСЛЕДОВАТЕЛ НА 
ЛОКАЛЕН СЪЩЕСТВУВАЩ ПАЗАР (Вариант 1 и Вариант 2) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5  
ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1. – ИЗВАДКА ОТ ПРОГРАМЕН КОД (СЪЗДАВАНЕ НА ТАБЛИЦА 
ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В БАЗАТА ДАННИ) 
ПРИЛОЖЕНИЕ 5.2. – ИЗВАДКА ОТ ПРОГРАМЕН КОД (ВЕРИФИКАЦИЯ НА 
ПОТРЕБИТЕЛ И ПЕРСПЕКТИВИТЕ ОТ BSC МОДЕЛА) 
ПРИЛОЖЕНИЕ 5.3. – СТРУКТУРА НА БАЗИТЕ ДАННИ (DBSCHEME.COM) 
ПРИЛОЖЕНИЕ 5.4. – АЛГОРИТМИ НА СИСТЕМАТА (ARIS EXPRESS) 
ПРИЛОЖЕНИЕ 5.5. – АЛГОРИТЪМ НА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТИПОВА СТРАТЕГИЯ НА 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В СИСТЕМАТА  
ПРИЛОЖЕНИЕ 5.6 – ДИАГРАМИ НА ПРОЦЕСИТЕ В СИСТЕМАТА 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1. - АПРОБАЦИОНЕН СЦЕНАРИЙ И АНКЕТА ЗА АПРОБИРАНЕ НА 
СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАТНО ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ И АНАЛИЗ НА СТРАТЕГИИ 
(SIAMC) 
ПРИЛОЖЕНИЕ 6.2. - АПРОБАЦИОНЕН СЦЕНАРИЙ И АНКЕТА ЗА АПРОБИРАНЕ НА 
ИНОВАТИВНА МЕТОДИКА ЗА МОДЕЛИРАНЕ НА СТРАТЕГИИ (SIAMS) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1. – РЕЗУЛТАТИ ОТ АПРОБИРАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАТНО 
ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ И АНАЛИЗ НА СТРАТЕГИИ (SIAMC) 
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.2. – РЕЗУЛТАТИ ОТ АПРОБИРАНЕ НА ИНОВАТИВНА МЕТОДИКА 
ЗА МОДЕЛИРАНЕ НА СТРАТЕГИИ (SIAMS) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8  
ПРИЛОЖЕНИЕ 8.1 – ДИАГРАМА НА СТЪПКИ И ЗАДАЧИ В ИЗСЛЕДВАНЕТО 
ПРИЛОЖЕНИЕ 8.2 – РАЗВИТА ТАБЛИЦА СЪС СТЪПКИ И ЗАДАЧИ ЗА 
ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО СПОРЕД МЕТОДОЛОГИЯТА CRISP-DM 

 


