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I’m a student at the University of National and World Economy, Business 
Administration for bachelor degree and it’s my last year. Creative, ambitious, 
impressive. I love team work and challenges. 

 
 



3 
 

 
 

Съдържание: 
 

1. Мото......................................................................... 
 
2. Същност на иновацията ХОЛО............................. 

 
2.1 Как ще се засили контрола за пропуск на външни 

лица?................................................................ 
 

3. Анкета за полезността на програмата................... 
 

4. Swot анализ.............................................................. 
 
5. Заключения................................................................ 
 
6. Изводи...................................................................... 

 
7. Източници................................................................ 

 
 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1. Мото : Да опазим децата, те са нашето 
бъдеще ! 

 
 

2.Същност на ХОЛО 
 

Всички знаем, че в днешно време проблема с навлизането на външни лица 
в различните училища и детски градини е изключително актуален и в 
същото време много притеснителен за родителите. Чрез „Ванга“ ние 
решихме да изобретим една холограма на бъдещето, която ще измести 
пазачите, които от своя страна изобщо не намират за необходимо да 
проверяват външните лица, влизащи в тези заведения. ХОЛО е холограма, 
която ще работи на принципа на пръстови отпечатъци. Всеки решил да 
влезне в дадена детска градина или училище ще трябва първо да даде 
пръстов отпечатък, с който на преден план ще се показва самоличността на 
човека. Излизайки негова снимка, дали има някакво криминално досие, 
колко често посещава или не посещава даденото учебно заведение. ХОЛО 
ще бъде на всяка детска градина и училище без изключение и на двора и на 
входната врата, като никой не може да премине без да даде своя пръстов 
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отпечатък. След показване на самоличността на персонажа Холо ще 
прецени дали този човек е опасен и дали може да бъде допуснат до децата. 
Освен това компютърният чип, който се намира в холограмата ще 
запечатва всяко едно действие на личността, която посещава дадения обект 
и ще събира информация за него. Връзката между Холо и външния човек 
ще се осъществява чрез свързване на холограмния дисплей с пръстовия 
отпечатък. Отделно ще излиза 3D изображение на дадената личност. 
Информацията в чипа също ще разпознава и кои от хората са родители на 
децата учещи в училището или детската градина. Основният фокус на това 
изобретение е да се намали драстично изчезването на деца, побоищата от 
външни лица, кражбите и най-вече всички родители да бъдат спокойни, че 
всичко е наред и няма опасност когато те са на работа. Не само външните 
лица ще бъдат проверявани от ХОЛО, учителите и персонала, които 
работят в даденото заведение ще имат лично досие записано на чипа и при 
нередност от тяхна страна или при наблюдаване на промяна в тяхното 
поведение ще бъдат отстранявани от длъжност чрез доказателствата, които 
холограмата може да даде със записаните данни. От една страна това ще 
помогне и за по-лесното установяване кой всъщност е извършител на 
нередност и има ли причина да бъде отсранен от своята длъжност. Освен 
данни за родители и външни лица програмата ще има досиета и на 
учениците или децата в градината, с което ще се следи тяхната безопасност 
и поведение през целия ден. Всяко дете с влизане на учебното заведение 
също ще дава прустов отпечатък , с който ще потвърждава своята 
самоличност. Безспорен е факта, че ХОЛО ще е по-скъпа програма от това 
да се плаща на определена охранителна фирма, но със сигурност 
ефективността и безопасността на децата ще бъде по-висока и родителите 
ще бъдат спокойни когато са на работа. Всяко едно учебно заведение или 
детска градина може да закупи холограмата за защита на децата с цел 
намаляване на риска от престъпления. Друго предимство на Холо е, че 
родителите могат са следят децата дали са в учебното заведение. Като това 
се отнася по-скоро за по големите ученици, които бягат от тях или по 
време на междучасие е възможно да се случи нещо лошо с децата при 
напускане на обекта. Всеки родител ще има микрочип, който се свързва с 
ХОЛО и той от своя страна подава информация дали детето е в обекта и 
ако не е какво може да се е случило с него.  

Една от най-важните задачи на бизнесът е да съблюдава за доброто 
обслужването на клиентите. Така е защото всеки клиент останал доволен 
се връща! Бизнес компаниите губят милиони всяка година поради загубени 
клиенти, които са останали недоволни от отношението на персонала. Ако 
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фирмите инсталират нашата охранителни системи за достъп и наблюдение, 
те могат да следят за качеството на обслужване, от страна на своите 
служители и по този начин да увеличат удоволетвореността на клиентите 
си и съшо така безопастността им. В днешния динамичен свят търговците 
не могат да си позволят да предлагат лошо обслужване. Само един 
недоволен клиент може да доведе до загубата на още 10 клиента, след като 
сподели негативния си опит с другите. Чрез тази програма също така ,ще 
се намалят и опитите за измама. 

 

 

С нашата програма ,целим да направим детските градини и училищата по- 
безопастно място за всички деца. Чрез нея ние ще следим , кой, кога, 
поради какква причина влиза в сградата и съответно кога я напуска. Както 
всички знаем децата са бъдещето на страната ни и тяхната безопастност е 
от изключителна важност. Учителите ,колкото и да се стараят не винаги 
успяват да наглеждат всички деца и ще дадем тук няколко такива примери 
, които ако я има нашата програма няма да стават.    

 

 „6-годишното момиченце е излязло от детската градина към обяд,преди да 
си легнат. Учителките не са забелязали известно време. Малката живее на  
3 пресечки от градината и сама е вървяла и пресичала до там. 
Бабата щяла да получи удар, като я видяла на вратата. Учителите званнали 
на родителите на детето, които били ужасени от новината.  
Директорката и учителката се извинили криво-ляво,но на нея и се иска да 
се "пребори" за това градината да се заключва през деня,за да се 
предотврати друг такъв случай.В близост има 2 големи булеварда-колите 
хвърчат,никой не се съобразява и по пресечките лоши хора също има...“ 

 

За съжаление това не е единственото дете ,което по една или друга 
причина решава да напусне учебното заведение, без учителите да 
забележат.  

Друг пример който мойем да дадем е : 

 

„Майката и бащата на детето са разделени , правата са на майката ,но 
бащата решава да вземе детето от градината без нейно позволение.... 
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Случвало се е също и непознати се представят за роднини на някое дете и 
го взимат ...... И още много такива случаи.“ 

 

Чрез наща програма всеки ще е регистриран деца , родители, близки които 
биха взимали децата, както и целия персонал на учебните заведения. То ще 
бъде поставено на входа, като ще се използва пръстов отпечатък . Чрез нея, 
ще предотвратим споменатите по горе ситуации. Така по-спокойни ще са и 
родителите и учителите. 

 

 

3. Анкета 

Направихме проучване сред родители, директори на училища и детски 
градини , като ги попитахме : 

 

Дали биха използвали нашата система ? 

По-голямата част от анкетираните , казаха че биха я използвали, дори 
трябва да стане задължителна. Тази система ще предпази децата,те няма 



8 
 

как  да излязат незабелязани. А само дете по улиците в големите градове, 
знаем колко много опастности го дебнат. Разбира се един-двама казаха ,че 
е нужна ,но за нас това са хора които не са се интересували и не са 
запознати с този проблем за сигурността на децата. 

 

Надеждна ли им се струва? 

От отговора на первия вупрос стана ясно ,че тук отговорът ДА надеждна е , 
защото всичко се следи, кой , кога, защо влиза или излиза. 

 

Колко биха заплатили за нея директорите? 

Тук те отговориха ,колкото е необходимо. 

 

Родителите биха ли подпомогнали за закупуването й ? 

Родителите също бяха категорични , че такава система трябва да има и ще 
се включат ,кой с каквито средства може. 
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  4. Swot  анализ 
 
Силни страни  
 
1. Високо качество на продуктa.  

2. Добър имидж.  

3. Значителен пазарен дял на 
територията на страната и 
разширяване на външните 
пазари. 

4. Политика, ориентирана не 
само към привличане на нови 
клиенти, но и задържане на 
настоящи клиенти. 

 5. Предлагане на атрактивни 
промоции. 

 Слаби страни  

 
1. Недостатъчно ниво на 
координация между звената, 
поради липсата на натрупан 
опит.  

2. Не ефективна транспортна 
дейност.  

3. Забавяне на доставките. 

 4. Липса на квалифициран 
персонал поради текучество.  

 
Благоприятни 
възможности  
 
1. Запазване на пазарните 
позиции.  

2.Оптимизиране на 
дистрибуционните канали.  

3. По-бързо техническо 
обслужване при повреди. 

 4. Повишаване на 
квалификацията и мотивиране на 

 
Заплахи  
 
1. Намаляване на продажбите в 
резултат от Световна 
икономическа криза.  

2. Силна конкуренция на пазара 
на предлаган подобен продукт. 

 3. Липса на финансов ресурс. 

 4. Загуба на пазарен дял. 
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персонала.  

 

              
          

 

 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
На база резултатите от стратегическия анализ за иновацията ХОЛО, 
предлагаме следните възможни варианти за конкретни действия при 
неутрализиране на слабите страни и заплахите:  

• Поддържане на добро качество на продукцията; 

 • Засилване на рекламата и повече отстъпки с цел привличане на клиенти;  

• Запазване на пазарния дял;  

• Въвеждане на Система за допълнително стимулиране на персонала; 

 • Следене за навременно изпълнение на поръчките с цел спазване 
сроковете за доставка; 

 • Оптимизиране на транспортната дейност; 

 • Наемане на квалифициран персонал;  

• Подобряване на качеството на обслужване;  

• Въвеждане на допълнително обучение на персонала;  

• Оптимизиране на логистичната дейност;  
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• Въвеждане на система за следене на наличностите и навременна заявка за 
доставка. 

 SWOT-анализа е важен елемент при изготвянето на стратегически и 
маркетингови планове . Резултатите получени от този анализ са в основата 
на поставяните стратегически цели и задачи на фирмата ни. Състоянието 
на компанията зависи от това, до каква степен тя е в състояние да отговори 
на различни влияния от външната и вътрешната среда. 

 

6. Изводи: 

 
Именно поради тези причини избора на нашата програма за сигурност 
е правилното решение за всяка една институция независмо дали е 
училище или детска градина, защото това, което е най-скъпо на всеки 
родител, това е неговото дете! 

 

Безопасността на бъдещите поколения (децата), е най-важното нещо, 
за което не би трябвало да бъдат пестени средства. Въпреки по-
високата цена на ХОЛО, всеки трябва са отдели повече средства за 
бъде спокоен за своето дете! 
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