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Abstract. As I love unconventional reasoning, I will begin this summary with a quote from my teacher, Academician Ivan Popchev, from 
his "Co-Code of Common Sense," Rule 13: "Getting rid of risk is not possible. The main danger is not to take risks, but to take 
unconscious, spontaneous risks. Risk is both an opportunity, and a particular advantage, and a weapon of the knower ”[0]. 
In the sense of this quote, an analysis of Industry 4.0, its six key features, and of course, a forecast for the future of e-information leadership 
and the New World. Industry 4.0 has been identified as being part of the application of new digital technologies in the manufacturing 
sector and incorporates a wide range of technology solutions and business models that contribute to qualitatively new forms of economic, 
social and political activity. In this way, cyber-physical systems are able to optimize production processes along the entire value chain of 
production. 
The dangers (risks) of the New World must not be overlooked. In late 2016, Stephen Hawking, Elon Musk and other prominent scientists 
described in an open letter to the UN the killer robots as the "third military revolution after gunpowder and nuclear weapons." They 
warned that the use of artificial intelligence in military affairs was not for the benefit of world peace and the future of humanity! 
However, the author hopes humanity and reason to win. 
Key Words: industry 4.0; risk; e-leadership; the "new world". 

 
 

ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Индустрия 4.0 представлява съвкупност от 
свързани цифрови технологични решения, 
подпомагащи развитието на автоматизацията, ин-
теграцията и обмена на данни в реално време в 
производствените процеси. По своята същност това 
отразява индустриален и технологичен транс-
формационен процес, който естествено следва 
развитието на научните и производствени практики. 
Четвъртата индустриална трансформация е есте-
ствено продължение на цифровизирането и 
автоматизирането на произ-водството и включва 
интернет свързаност и взаимодействие на кибер-
нетично-физически системи без участието на човека, 
обработка и анализ на големи информационни 
масиви и вземане на решения от изкуствен ин-
телект (ИИ), роботика, ползване на цифрови 
облаци, цифрово модели-ране и симулиране на 
производствените процеси чрез виртуална реалност, 
интелигентна автоматизация, масово производство 
на индивидуализирани продукти, поява на нови 
технологии, създаване на нови бизнес модели. 

Индустрия 4.0 се определя като част от 
приложението на новите цифрови технологии в 
производствения сектор и включва широк набор 
от технологични решения и бизнес модели, които 
допринасят за качествено нови форми на 
икономическа, социална и политическа активност. 

ИЗЛОЖЕНИЕ 
 

Терминът Индустрия 4.0 (Industrie 4.0) се 
дефинира за първи път от Федералното 
правителство на Германия като основна инициатива 
за приемане на високотехнологична стратегия за 
развитие на немската индустрия през 2011 г. (част от 
стратегията High-Tech Strategy 2020 for Germany), 
като през последните години терминът се появява в 
конкретни стратегии (например, на Агенцията за 
търговия и инвестиции в Германия). Понятието 
„Индустрия 4.0” е използвано в наименованието на 8 
от общо 13 национални политики в ЕС за 
цифровизиране на производствените процеси (фиг. 
1). 

Основните идеи за развитие на Индустрия 
4.0 за първи път са публикувани от д-р Хенинг 
Кагерман през 2011 г., като стават осно-вата за 
Манифест за индустрия 4.0, представен през 2013 
г. от немс-ката Национална академия за наука и 
инженерство (Аcatech). 

Индустрия 4.0 е нова стъпка за организация и 
управление на верига-та за създаване на добавена 
стойност в рамките на пълния цикъл на произ-
водството (Plattform Industrie 4.0, 2014). 

В САЩ концепциите за Индустрия 4.0 
придобиват известност чрез Консорциума за 
индустриален интернет (ICC), който я определя като 
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Фиг. 1. Наименование на индустрия 4.0 в различните европейски страни [3] 

 
 „интеграция на сложни физически машини и 

вградени системи и устройства с мрежови сензори и 
софтуер, които се използват, за да могат да се 
подобрят процесите на предвиждане, контрол и 
планиране за по-добри бизнес и обществени 
резултати (Industrial Internet Consortium, 2013). 

 
Кратки характеристики на Индустрия 4.0: 

 Оптимизация при вземането на решения 
Вземането на решения се превръща в ключов 

фактор в условията на глобалната конкуренция. 
Използването на възможностите за анализи в реално 
време и обработка на големи информационни 
масиви (Big Data) позволяват вземането на решения 
в реално време. В областта на производството това 
означава по-гъвкави реакции при възникване на 
неизправности и оптимизация, надхвърляща 
границите на пред-приятието. 

 
 Ресурсна продуктивност и  

ресурсна ефективност 
Индустрия 4.0 запазва съществуващите 

стратегически цели, пос-тавени на първо място от 
индустриалното производство: производ-ството на 
възможно най-много продукция от наличните 
ресурси (ресурсна продуктивност) при възможно 
най-нисък разход на ресур-си за наличните 
количества продукция (ресурсна ефективност).  

 
По този начин кибернетично-физическите 

системи са в състояние да оптимизират 
производствените процеси по цялата верига на 
стойността на продукцията.  

Още повече, че с цел оптимизиране разходите 
на ресурси и енергия или намаляване на емисиите, 
определени системи могат да се оптимизират и 
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адаптират постоянно, в хода на самото произ-
водство. 

 
 Индивидуален подход към клиента 
Индустрия 4.0 позволява да се съобразяват 

индивидуалните и спе-цифични за всеки клиент 
критерии, отнасящи се до дизайн, конфи-гурация, 
поръчка, планиране, производство и 
функциониране, вклю-чително и желания за 
извършване на промени в кратки срокове. 
Благодарение на Индустрия 4.0 дори и 
производството на отделни артикули (партида от 
един продукт) може да бъде рентабилно.  

 
 Гъвкавост на производството 
Базираната върху кибернетично-физически 

системи мрежа позволява динамично организиране 
на бизнес процесите в различни измерения: 
качество, време, риск, устойчивост, цена, 
въздействие върху околна-та среда и т.н. Така 
материалите и логистичните вериги са в постоя-нен 
баланс. Едновременно с това процесите на 
проектиране могат бързо да се организират, да се 
променят производствените операции и да се 
компенсират краткотрайни сривове (причинени 
например от доставчици), или пък в кратък срок да 
се увеличи съществено обемът на доставките.  

 
 Потенциал за създаване на  
стойност, чрез предлагане на нови услуги 
Индустрия 4.0 прави възможно възникването 

на нови форми за съз-даване на стойност и заетост, 
например чрез предлагане на услуги по веригата. 
Събраните от умните устройства разнообразни 
големи дан-ни (Big Data) могат да се използват чрез 
интелигентни алгоритми за предлагането на 
иновативни услуги. Това предоставя в рамките на 
Индустрия 4.0 голям потенциал за развиване на B2B 
(Business-to-Business) услуги именно на малките, 
средните и стартиращите пред-приятия. 

 
 Риск от индустрия 4.0 свързан 
 с военното дело 
В заключение не можем да не споменем за 

надигащата се в света вълна против създаването на 
интелигентни роботи представляващи бойни 
машини. Изследователите в областта на ИИ са все по-
единни в желанието да сложат край на еволюцията 
на роботите-убийци [5].  

В края на 2016 г. Стивън Хокинг, Елон Мъск 
и други видни учени, в отворено писмо до ООН 
описаха роботите-убийци като ,,трета военна 
революция след барута и ядрените оръжия”. Те 
предупредиха, че използването на изкуствения 

интелект (ИИ) във военното дело не е в полза на 
световния мир и бъдещето на човечеството!!! 
 

Зрението на човека – новия интерфейс на ИИ 
Повратната точка по този проблем, свързан 

със състоянието на чове-шкото здраве (зрение) е 
появата на информационното разширението в Go-
ogle наречено Google Glass.  

В момента 10% от очилата за четене са 
свързани към Интернет. До 2025 г. се очаква 86% от 
анкетираните хора имащи проблеми със зрението да 
бъдат включени в Google Glass [4].  

Разширението на Интернет за което се говори 
от авторите е първото от многобройните 
потенциални приложения за превръщане на очила, 
слу-шалки и проследяващи очите устройства в 
,,интелигентни”. В бъдеще очите и зрението ще 
станат връзката с интернет и свързаните устройства.  

С директен достъп до интернет приложенията 
и данни чрез зрение преживяването на човека е 
възможно да бъде подобрено, косвено или из-цяло 
допълнено за да се получи различна, имерсивна 
(,,потапяща”) реал-ност. Освен това с 
нововъзникващите технологии за следене на 
погледа, устройствата могат да подават информация, 
чрез визуални интерфейси, а очите да бъдат 
източник за интерактивна връзка и реакция на 
инфор-мацията.  

Превръщането на зрението в непосредствен, 
пряк интерфейс, с който се подават команди и се 
създава визуализация и интерактивна връзка, може 
да промени начина, по който учим, навигираме и 
даваме команди и обратна връзка за производство 
на стоки и услуги, забавления и осигу-ряване на 
възможност хората с увреждания да общуват по-
пълноценно с реалността на света. 

 
Положителни въздействия: 

- непосредствена информация, чрез която 
индивидът взема реше-ния за навигация и 
трудови дейности; 

- подобрен капацитет за изпълнение на задачи 
или производство на стоки и услуги с помощни 
визуални средства за производство, 
здравеопазване и предоставяне на услуги; 

- възможност хората с увреждания да управляват 
общуването и движението си и да се докоснат до 
света, чрез говорене, машинно писане, 
движение и цялостно прижевяване. 

Отрицателни въздействия: 
- разсейване, което води до инцеденти; 
- травма от негативни преживявания в 3D 

реалността; 
- повишено пристрастяване и бягство от 

реалността. 
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Неизвестни или ,,нож с две остриета”: 
- създаване на нов сегмент в развлекателната 

индустрия; 
- повече директна информация за обществото. 

Интернет в облеклото [4] 
Интернет технологията става все по-

персонална. Първоначално ком-пютрите бяха 
разположени в големи зали, след това на бюрата, а 
накрая в скута на хората. Днес тази технология вече 
се намира в мобилните ни телефони, които ние 
носим в джоба. Очаква се в бъдеще тя да бъде вгра-
дена и в облеклото ни, както и във всички наши 
аксесоари. 

Предложеният на пазара през 2015 г. Apple 
Watch е свързан към интернет и съдържа много от 
функционалните възможности на смартфон. Все по-
често облеклото и други предмети, които хората 
носят по тялото си, ще имат вградени чипове, за 
връзка между човека и интернет мрежата. 

Положителни въздействия: 
- повече положителни резултати свързани с 

контрола на здравето на хората и съответно 
повишаване на дълголетието; 

- управление на здравето на човека от самия него; 
- вземане на по-добри решения за здравето и 

неговото възстано-вяване; 
- намаляване на броя на изчезналите деца и почти 

пълно премах-ване на кражбите; 
- персонализиране на дрехите според техните 

собственици. 
Отрицателни въздействия: 

- загуба на личната неприкосновеност; 
- бягство от реалността; 
- сигурност на данните за облеклото.  

Неизвестни последици от интернет в 
облеклото: 

- идентификация в реално време с непредвидими 
последствия от нея върху хората и личните им 
взаимоотношения; 

- промени в личните отношения и семейното 
общество; 

- разпознаване на образи в общество и 
наличността на личните данни, която се 
надяваме да бъде в полза за всички. 

 
Рискове и е-лидерство при реализация  
на индустрия 4.0 
,,Индустрия 4.0“ като нова парадигма 

предвижда цифровизация на всички активи и 
икономически агенти, включени в единната верига 
на стойността и тяхната интеграция в общата 
цифрова екосистема. Предпоставка за това са 
скоростта, огромния обхват и неограничените въз-
можности, които се създават от взаимното 
надграждане, усилване и слива-не на технологиите и 

хората. Налице са, свързани мобилни устройства и 
комуникационни технологии, безпрецедентна 
микропроцесорна мощ, големи възможности за 
съхранение на данни и достъп до знания. Настъпиха 
технологични пробиви в области като изкуствен 
интелект, роботика, ин-тернет на нещата, автономни 
превозни средства, 3D печат, нанотех-нологии, 
биотехнологии, материалознание, съхранение на 
енергия и др. Налици са дълбоки размествания във 
всички сфери на живота, повлияни от възникването 
на нови бизнес модели и преструктуриране на 
производството, потреблението и логистиката. Тези 
размествания са основен момент от речта на 
доктора на няколко науки Клаус Швааб пред 
световното общество в Давос, Швейцария от 2019 г. 
[1]. 

За съжаление съществуват и поводи за 
безпокойство. Тези поводи са три: Първо, твърде 
ниското ниво на лидерство и разбиране на необхо-
димостта от преосмисляне на настъпващите 
промени във всички ико-номически,  социални и 
политически сфери.  

Второ, светът и лидерите нямат 
последователно и всеобщо отноше-ние към 
възможностите и предизвикателствата на IV-тата 
индустриал-на революция (Иван Попчев, Ирина 
Радева, Четвъртата индустриална революция и 
новите рискове. ,,Техносфера“, бр. 2 (44), 2019, Изд. 
БАН, ISSN 1313-3861) [3].  

Третото е най-опасно (дано не се сбъдне!):  
Ако светът не проведе ,,мирно и в 

разбирателство“ този технологично-
индустриално-социален процес на Световното 
общество от Давос, Швейцария, то има опасност 
от разпадане на ЕС (служещ за баланс на силите 
от Изток и Запад) и Световна война. Горното 
мне-ние е лично на автора на доклада, написал 
през 2013 г. научното изследване: ,,За световната 
надежда: Мирът и войната“! 

Като се изхожда от платформата ,,Индустрия 
4.0“ могат да се опре-делят четири области на 
изследване на проблема с адаптацията на човека 
към цифровата среда и икономика: 
 изясняване и систематизиране на използвания 

терминологичен апарат (,,цифрови умения“, 
,,цифрова грамотност“, ,,цифрова компетен-
тност“, ,,цифрово разделение“ и др.); 

 класификация на цифровите умения; 
 разработване на целеви програми за адаптация 

към цифрова среда; 
 идентифициране и анализ на рисковете при 

използване на циф-ровите технологии. 
Последният проблем е особено актуален, 

защото новата платформа предизвиква рискове 
които до сега не са известни. Без подходяща готов-
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ност и професионално обучение, индивидът се 
превръща в ,,тясното“ място в релацията ,,човек – 
цифрова среда“. Това е нова релация в търсенето на 
стратегически и тактически далновидни решения. 
Формиралият се разрив между между 
технологичните възможности и обществата, 
админи-стративната и професионална подготовка на 
всички нива по веригата на формиране на стойност 
(технологична, икономическа, социална, хуманна и 
др.), изисква да се запази социалната стабилност на 
пазарите на труда и по-плавна трансформация на 
световната икономиката [3].  

Задачите за идентификация и управление на 
рисковете могат да се дефинират, анализират и 
планират във вече закъсняващ и догонващ режим. 
Сложността и взаимната обвързаност се съпътстват и 
от значително увеличаване на рисковите фактори 
от всеобхватната и в някои ас-пекти стихийна 
цифровизация, съчетана с невинаги адекватни 
средства за осигуряване на информационна 
сигурност. За повече информация отно-сно този 
проблем се умолява читателя, да се обърне по-
подробно към лите-ратурни източници [6-10].  

От тези рискови фактори следва, че на най-
голям брой рискове са изложени технологиите: 
,,Изкуствен интелект и вземане на решения“, 
,,Големи  данни и решения“, ,,Икономика на 
споделянето“, ,,Нашето цифрово присъствие“ и 
,,Автономни автомобили“ [3]. 

 Задачата за управление на рисковете 
изисква ангажиране на раз-лични ресурси и преди 
всичко знания, опит и съгласувани изследвания, 
подчинени на проблема за адаптацията в релацията 
,,човек-цифрова сре-да“. Нарастващият разрив в тази 
релация, предполага активни действия за сигурност 
на обществото, поради настъпващите с висока 
скорост промени в сегашния хиперсвързан, по-
сложен и по-фрагментиран от всякога свят.  

 Според Клаус Швааб (основател и 
изпълнителен председател на Световния 
икономически форум в Давос), три са най-важните и 
неотлож-ни стъпки, които чакат адекватни подходи и 
решения: първо, повишаване на осведомеността и 
насърчаване на познанията; второ, създаване на по-
зитивни послания относно Индустрия 4.0 и трето, въз 
основа на по-вишената информираност и споделени 
послания, стартиране на процес по 
преструктуриране на икономическите, социални и 
политически системи. 

 
 
 
 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
„Мнозина хора считат, че сътрудничеството 

между държавите е изключително важно. 
Независимо дали са готови или не, новият свят е 
пред очите ни", заключи Клаус Швааб (Давос,  
Швейцария, 2019). 
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