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Резюме: Внедряването на облачните технологии е сред основните пред-
поставки за прерастване на бизнеса от традиционен в електронен, но пълноцен-
ното им използване налага цялостна преработка на съществуващите бизнес при-
ложения, което от своя страна изисква финансови, времеви и човешки ресурси, 
надхвърлящи възможностите дори на най-големите предприятия. Една реалис-
тична алтернатива е създаването на стратегия за поетапен преход към облачни 
системи и технологии, което от своя страна предполага интегриране на съществу-
ващите в предприятието традиционни системи с новоизгражданите облачни ре-
шения. Настоящото изследване предлага, приоритетите на този поетапен преход 
да се определят на базата на някои основни характеристики на дейностите, със-
тавящи цялостния бизнес процес като динамика и перспективност, текущо и въз-
можно ниво на автоматизация, обем на обработваните данни, създаваното от тях 
натоварване на обслужващите ги системи и др. Разработката представя подход 
за интегриране на традиционна и облачна системи, които съвместно обслужват 
общ бизнес процес „Кандидатстване за потребителски кредит“, който изисква об-
мен на данни в реално време. Интеграционното решение използва структури от 
данни, които са създадени в междинна база данни за комуникация между систе-
мите. Дефинирани са правила за достъп до данните и начините за манипулира-
нето им от страна на всяка от интегрираните системи. Комуникацията се извършва 
от програмни компоненти (тригери и съхранени процедури), които са реализирани 
в базата данни на оперативната система и гарантират обмен на данни за обра-
ботка в реално време. Предложеният в разработката подход е апробиран и внед-

                                                           
1 Катедра "Информационни технологии и комуникации", УНСС – София.  
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рен в практиката на голяма българска банка. Основни негови предимства са ця-
лостното обслужване на бизнес процеса, гъвкавост, адаптивност и лесна разши-
ряемост при минимални изисквания за финансови и времеви ресурси.  

Ключови думи: интеграционен подход, облачни системи и технологии, 
потребителско кредитиране, оценка на кредитен риск. 

JEL: O32, O33. 
 
 

Увод  
 
Съвременната информационна среда на предприятието се фор-

мира от много различни софтуерни системи, които съвместно изпълня-
ват широк спектър от бизнес процеси. Обикновено тези системи са изг-
раждани за дълъг период, и като следствие имат различна, често пъти 
несъвместима архитектура и реализират принципно различни софту-
ерни парадигми. През последните години ярко се очертават три тенден-
ции в развитието на бизнес информационните системи – масово навли-
зане на облачните технологии, внедряване на бизнес интелигентни ре-
шения, в т.ч. мобилни (Mihova et al., 2016) и създаване на предпоставки 
за преход на бизнеса от традиционен към електронен. И трите тенден-
ции правят дейността на предприятието много по-рентабилна, но реа-
лизацията им изисква цялостна преработка на използваните бизнес 
приложения (Лазарова, 2015). В повечето случаи справочните системи, 
особено тези  с елементи на бизнес интелигентност, които ползват мно-
жество хетерогенни източници на данни (Stefanov § Marzovanova, 2015) 
са изградени в последните години и имплементират авангардни инфор-
мационни технологии. За разлика от тях, софтуерните системи, които 
автоматизират оперативната дейност, се използват от години (понякога 
десетилетия) и макар че отговарят на изискванията на бизнеса, от 
днешна гледна точка са технологично остарели. Имайки предвид тех-
ните обхват и сложност, цялостната им преработка изисква значителен 
финансов и времеви ресурс, който трудно може да бъде отделен на-
веднъж дори от най-големите предприятия. Реална алтернатива е да 
се разработи стратегия за поетапен преход към облачни системи и тех-
нологии, което от своя страна изисква интегриране на съществуващите 
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в предприятието традиционни системи с новоизгражданите облачни ре-
шения.  

Цел на изследването е да предложи практически подход за 
интегриране на съществуващите бизнес приложения на дадена ор-
ганизация с облачно базирани такива. Обект на изследването са биз-
нес информационните системи на банкови институции, които обс-
лужват бизнес процеса „Кандидатстване за потребителски кредит“. 
Предмет на изследване са подходите за интегриране на хетерогенни 
системи, които се използват съвместно за автоматизация на общ 
бизнес процес.  

Предложеното интеграционно решение се основава на: 
- Анализ на особеностите на бизнес процеса и определяне на 

приоритети на прехода;  
- Разработка и внедряване на интеграционни модули между 

традиционни и облачни системи, които си взаимодействат в рамките на 
общ бизнес процес. 
 
 

Определяне на приоритети на прехода към облачни  
технологии  
 
Целта на всяка бизнес информационна система е да оптими-

зира изпълнението на бизнес процесите на предприятията, като авто-
матизира доколкото е възможно изпълнението на съставящите го дей-
ности и обработката на съпътстващите го данни. Съвременното разби-
ране за развитието на информационните системи на предприятието 
изисква, те да са пълнофункционални и достъпни, иновативни и адап-
тиращи се, да обхващат всички аспекти на управлението на бизнеса, 
като едновременно с това създаването и развитието им отнема въз-
можно най-малко ресурси (Шишманов, 2013). Всяко едно решение, ко-
ето се взима по отношение на архитектурата и използваните информа-
ционни технологии за изграждане на системите, се определя от влия-
нието което, системата ще окаже върху качеството, времето и разхо-
дите за изпълнение на обслужвания от нея бизнес процес. 



Доц. д-р Моника Цанева 

8 

Предимствата, които облачните технологии предоставят на соб-
ствениците на е-бизнес информационни системи, са в много направле-
ния (Лазарова, 2015):  

- Спестяват на организациите разходите за IT инфраструктура 
и висококвалифицирани специалисти. 

- Намаляват се капиталовите разходи и се подобрява парич-
ният поток.  

- Компаниите могат да запазят максималната си гъвкавост, 
като наемат само тези хардуерни средства, които са им необходими.  

- Вместо да се фокусират върху изграждането и поддържането 
на мрежи и сървъри, е-бизнес компаниите отделят повече време и ре-
сурси за своите клиенти. 

За да се извлече максимална полза от облачните технологии, е 
необходимо не просто инсталиране на системи в облачна инфраструк-
тура, а софтуерните системи трябва изцяло да се преработят, за да ре-
ализират вътрешноприсъщите за облачни приложения парадигми. 

Бизнес процесът, който е обект на настоящото изследване, 
включва три основни дейности:  

- Регистрация на искане за потребителско финансиране; 
- Оценка (изцяло автоматична или автоматична в комбинация 

с ръчна) на кредитния риск на постъпилото искане; 
- Генериране на договор за кредит от одобрените искания. 
Регистрацията на искане за финансиране е дейност, в която 

преобладава ръчното въвеждане на данни – за клиента, за финансо-
вите параметри на искането, за лицата за контакт/съдлъжниците по 
кредита. Независимо дали тази дейност се извършва от крайния клиент 
или от служител на кредитната институция, възможностите за автома-
тизация се свеждат предимно до заместване на ръчното въвеждане на 
данни с извличане на данни от национални регистри (ГРАО, НСИ, ЦКР). 
Спецификата на тази дейност е, че се изисква предоставяне от клиента 
на редица данни, дори когато за извличането им има сравнително дос-
товерен източник. Това обикновено се прави с цел сравнение на декла-
рираното от клиента с официалната информация за него, като по този 
начин се преценява надеждността на клиента. Тези специфики на из-
пълнение на дейността определят сравнително ниските изисквания към 
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производителността на системата, тъй като в крайна сметка времето за 
изпълнение на тази дейност зависи преди всичко от времето, което е 
необходимо за регистрация на необходимите данни. 

 

 
 

Фигура 1. Бизнес процес „Кандидатстване за потребителски кредит“ 
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Оценката на кредитния риск обикновено се реализира на два 
етапа: 

- Автоматична оценка; 
- Ръчна оценка. 
Автоматичната оценка на риска на кредитоискател се извършва 

на базата на специфични за всяка финансова институция индуктивни и 
дедуктивни модели, при което се изпълняват редица обработки на 
данни – извличане на данни от бази с големи обеми, извикване на ус-
луги от регистри, сравнения, изчисления и т.н. Човешката намеса е ми-
нимална и времето за изпълнение на тази дейност зависи основно от 
производителността на системата за оценка на кредитния риск. Същес-
твено е да се отбележи и друга специфика – голямата амплитуда в на-
товарването на системата както в зависимост от календара (типични са 
пикови натоварвания преди големи празници), така и от времето на 
деня (пикови са обедните часове и края на работния ден). Тази особе-
ност на дейността „Оценка на кредитния риск“ прави особено подхо-
дящо приложение на облачните технологии, които са известни със сво-
ята еластичност. Не на последно място следва да се отбележи и въз-
можността, до която някои финансови институции прибягват – аутсор-
синг на скоринга, но при строго спазване на изискванията на Европейс-
кия регламент за защита на данните (GDPR) – данните за оценяваното 
искане само се обработват от системата за оценка на кредитен риск, но 
не се визуализират никъде и не се съхраняват в нейни структури от 
данни. 

В случай че автоматичната оценка не завърши с категорично 
одобрение или отхвърляне на искането, се преминава към ръчна 
оценка, която се свежда до преглед на резултатите от автоматичната 
оценка и вземане на окончателно решение. Ръчната оценка на риска е 
интелектуална дейност, свързана предимно с преглед на данни и из-
пълнението й не води до увеличаване на натоварването на системата. 
Тенденцията (и стремежът на бизнеса) е относителният дял на ръчната 
оценка на риска да намалява и по възможност да изчезне изцяло. 

Генерирането на договор е дейност, която се извършва от ини-
циатива на потребител, но се изпълнява изцяло автоматично. Тя не е 
свързана с регистрация или редактиране на данни, тъй като това би 
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довело до промяна в оценката на риска на кредита. Обикновено гене-
рирането на договор за кредит поражда изпълнението на редица обра-
ботки като осчетоводявания, превод на парични средства на търговец 
(при финансиране покупката на стоки) или на самия клиент (при пари-
чен кредит или издаване на кредитна карта), регистрация на заявка за 
издаване на банкова карта и т.н. Част от тези обработки трябва да се 
извършат в реално време (например да се разпечата договор за кредит, 
който да се подпише от страните по кредитната сделка), а друга част 
може да се изпълнява в пакетен режим извън работното време на фи-
нансовата институция (например осчетоводяване, паричен превод на 
търговец, заявка за издаване на банкова карта). Изискванията за ви-
сока производителност на системата обхващат основно дейностите, 
свързани с бързо обслужване на клиентите.  

Анализът на бизнес процеса позволява да се направят следните 
изводи: 

- Дейността по регистрация на искане за кредит е сравнително 
статична и свързана с много ръчни действия, а за изпълнението й се 
използва сложна информационна система и база данни с огромни раз-
мери, които на този етап и без много сериозни инвестиции (включи-
телно с цената на спиране на бизнеса за известно време)  трудно могат 
да бъдат преработени и мигрирани към облачна среда.  

- Автоматичната оценка на кредитния риск е относително обо-
собена дейност, която се изпълнява в условията на силно променливо 
натоварване, а заложените модели за оценка на риска се променят 
често. Обработките обхващат множество разнообразни данни, които 
обаче се ползват временно, без да е необходимо да се съхраняват. 
Тези нейни специфики, както и наличието на подходящи готови реше-
ния на пазара, я правят първи кандидат за прехода към облачни реше-
ния. 

- Ръчната оценка на риска е дейност, която постепенно отмира 
и евентуалната й реализация в облачна среда няма да се изплати. 

- Генерирането на договор е бизнес процес, в който са ангажи-
рани няколко текущо интегрирани оперативни информационни сис-
теми, което съществено би оскъпило и би забавило мигрирането към 
облачна архитектура. 
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Разработка и внедряване на интеграционни модули между 
традиционни и облачни системи 
 
Направените проучвания и класификации на подходите за ин-

теграция на базата на техните предимства, недостатъци и приложимост 
(Kouzmanov, S., 2015) показват силна зависимост на интеграционните 
решения от спецификите на решавания бизнес проблем и от необходи-
мостта да се реализира интегриране на данни за обработка в реално 
време. При този модел иницииращата система започва транзакция и 
доставя данни към свързаната система като параметри на съхранена 
процедура, която принадлежи на целевата система и е достъпна чрез 
връзка БД (0). Целевата система изпълнява изцяло обработката и след 
това връща някакъв резултат в изходната система. Ако не е настъпило 
изключение, системата, която е инициирала транзакцията, извършва 
работа, в противен случай го връща обратно (Tzaneva, M., Kouzmanov, 
S., 2013). 

 

 
Фигура 2. Подход за интегриране на традиционна с облачна система 
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При регистрация на ново искане за финансиране изходната 
(оперативната) система записва в междинната база данни (0) данните 
за клиента, исканите параметри на кредита (стоков, паричен или кре-
дитна карта) и данни за предходните искания за кредит, договори за 
кредит и тяхното изпълнение от същия клиент.  Само оперативната сис-
тема може да добавя искания в междинната схема, като ги записва в 
статус “За оценка“ и изчаква обработката им. 

 
Фигура 3. Концептуална структура на интеграционната схема 

 
Облачната  система за оценка на кредитния риск анализира 

подадените данни въз основа на заложения в нея дедуктивен модел за 
оценка на риска и записва резултата от оценката, заедно с изчислените 
по време на оценката показатели и получените данни от национални 
регистри (НСИ, ЦКР, ГРАО) в специални таблици от междинната база 
данни. Когато започне обработката, тя променя статуса на искането на 
„В процес на оценка“, а когато я приключи – на „Оценено“. Съгласно 
създадените правила за достъп до данните в облачни системи и огра-
ничения за тяхното прилагане (Lazarova, V., 2016, 2017), системата за 



Доц. д-р Моника Цанева 

14 

оценка на риска не записва и не визуализира никакви данни за клиенти 
и техните документи, а само ги ползва от междинната схема в процеса 
на обработка. 

Оперативната система извлича исканията в статус „Оценено“ 
заедно с резултатите от оценката на риска и ги прехвърля в собстве-
ната си база данни, като едновременно с това променя статуса на ис-
кането на „Прехвърлено в оперативната база данни“. В случай че иска-
нето за финансиране не може да бъде категорично одобрено или отх-
върлено, данните от автоматичната оценка на риска се визуализират 
на кредитен анализатор чрез модула за ръчна оценка на риска.  

Програмната реализация на интеграционния модул включва 
тригери и съхранени процедури, които са реализирани като част от опе-
ративната база данни. Обменът на данни се инициира от автоматична 
процедура, изпълнявана на всеки 10 секунди, а с цел повишаване на 
бързодействието прехвърлянето на данни е пакетно и включва в рам-
ките на една транзакция всички искания в съответния статус. 

 
 
Заключение  
 
Предложеният и реализиран интеграционен подход дава ре-

дица предимства на бизнеса: обхванат е бизнес процесът в неговата 
цялост, решението не изисква значителен финансов и времеви ресурс, 
тъй като изцяло ползва съществуващата във фирмата ИТ инфраструк-
тура. Създаденият интеграционен модул е високо производителен, гъв-
кав и лесно разширяем. Той е в реална експлоатация повече от  2 го-
дини и през този период обработва среднодневно около 1800 искания 
за кредит ( в периоди на пикови натоварвания и до 2800), без досега да 
са наблюдавани съществени забавяния в оперативната система и като 
следствие – в бизнес процеса. На основа на интеграционната база 
данни се изгражда и бизнес интелигентна система с облачна архитек-
тура. В перспектива се предвижда мигриране на междинната схема към 
облачна база данни. 

Въз основа на посочените резултати от внедряване на интег-
рационното решение може да се обобщи, че поетапното внедряване на 
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облачните технологии може да повиши ефективността на бизнеса на 
умерена цена, стига приоритетите на този преход да са определени с 
отчитане на характеристиките на автоматизираните дейности и налич-
ните приложения, а използваният интеграционен подход да е доста-
тъчно прост и ефективен, така че да осигурява оперативна съвмести-
мост на хетерогенните системи, без да налага сериозни инвестиции в 
инфраструктура и софтуер. 
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