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ABSTRACT 

The purpose of this article is to develop a model for the implementation of innovations 

in education. The goal will be achieved through the implementation of the following 

research tasks: to define the essence of innovations in education; to analyze the types of 

innovations applied in the learning process; to develop a model for implementing 

innovations in education; to present the results of testing the model and to derive the 

benefits of applying the model. The object of the research is innovations in the learning 

process. The subject of the research is innovations in the learning process in higher 

education; Microsoft platforms (Teams, Forms), and their use in the learning process. 

The developed model includes online learning, Flipped classroom, Video streaming, 

EdTech, Project-Based Learning (PBL), Feedback assessment tools (assessment 

students, course assessment), Video conferencing and virtual classrooms, Video 

projects, Real-time polling, Interactive whiteboards and file annotations, Breakout 

room, Interactive book. 

Some of the main results show that students are satisfied with the implementation of 

innovations in the learning process; students appreciate the flexibility that online 

learning affords them. Some of the benefits associated with the implementation of the 

model are: it helps to achieve sustainable development of the organization; helps to 

implement interactive control, a new pedagogy is developed through the model. 

Limitations: This article analyzes the innovations applied in the learning process in 

higher education. Only innovations that will be implemented in the model are analyzed. 

The developed model for implementing innovations in education has been tested in a 

higher education institution. 

Keywords: innovations; online education; higher education; interactive textbook; 

system interactive control 
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INTRODUCTION 

The topic of innovations in education is gaining more and more popularity and 

relevance. There are at least three reasons for this. 

The first is related to the implementation of the “Competency-based learning” approach 

in modern education. The main characteristic of this approach is that a central place in the 

training process is the demonstration, by the trainees, of the skills to apply what they have 

learned in practice. “Competency-based learning” focuses on observable skills. 

The innovations that are applied in the learning process contribute to the acquisition of 

computer skills, analytical thinking, develop imagination and other sought-after skills. 

The second is related to the skills most in demand by employers. In this regard, recruiters 

believe that if the soft skills that are sought by different organizations are changing gradually, 

then the hard skills are developing rapidly, pushed by modern technologies (Anderson, 2020). 

The top 10 hard skills in demand in 2020 (from 1 most in demand to 10) are: “blockchain, cloud 

computing, analytical reasoning, artificial intelligence, UX design, business analysis, affiliate 

marketing, sales, scientific computing, scientific computing” (Anderson, 2020). 

Of the soft skills, the most sought after are: creativity, persuasion, collaboration, 

adaptability, emotional intelligence. Modern technologies enable the implementation of 

innovations in education, which in turn will allow students to develop the sought-after hard and 

soft skills. 

In third place is the digitization of business. Brian Kropp, group vice president of 

Gartner's HR practice says that “More than two-thirds of business leaders believe that if their 

company does not become significantly digitalized by 2020, it will no longer be competitive” 

(Gartner, 2018). According to the company Gartner “Most organizations are undergoing a 

digital transformation that directly impacts how they do business, yet 70 percent of employees 

have not mastered the skills they need for their jobs today, and 80 percent of employees do not 

have the skills needed for their current and future roles” (Gartner, 2018). 

The application of innovation in the learning process will provide students with the 

knowledge and develop skills suitable for digitized organizations. It will give them more 

confidence in their career search in today's digital world. 

 In summary, we can draw the conclusion that as Valeria Dineva claims „Innovation in 

training is a necessity stemming from the needs of today's young people as well as the needs of 

universities.“ (Dineva, 2019, p. 5) 
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 Another reason that is essential to implement innovations in the learning process is that 

they support people with disabilities. As Radka Nacheva claims “Thanks to the rapid 

development of modern technologies, this type of users has equal access to the surrounding 

environment. They can freely handle computer resources and have opportunities for training, 

finding, and starting work. The tools that give them these possibilities are called assistive 

technologies.” (Nacheva, 2021, p.78). 

METHODOLOGY 

The purpose of this paper is to develop a model for implementing innovations in 

education. 

The goal will be achieved through the implementation of the following research tasks: 

to define the essence of innovations in education; to analyze the types of innovations applied in 

the learning process; to develop a model for implementing innovations in education; to present 

the results of testing the model and to derive the benefits of applying the model. 

The object of the research is innovations in education. The subject of the study are 

innovations in higher education; Microsoft platforms and their use in the learning process. 

The model was tested with 32 (thirty-two) students, master's degree studies in the 

discipline “Human Resources Audit”. In relation to students' understanding of learning 

innovations and their application in learning, 62 students in bachelor degree and 33 master's 

students were surveyed. The survey and the approbation of the model were realized in 

connection with the implementation of a project financed with funds from the fund “Research 

of the UNSS”, contract No. Research NI-13-2019. 

Limitations: This article analyzes the innovations applied in the learning process in 

higher education. Only innovations that will be implemented in the model are analyzed. The 

developed model for implementing innovations in education has been tested in a higher 

education institution. 
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THE ESSENCE OF INNOVATIONS APPLIED IN THE LEARNING PROCESS 

As Sam Thompson claims, “Innovation in education isn't a specific term with fixed 

definitions.” and according to him, “To innovate means to make changes or do something a 

new way. To innovate does not require you to invent. Baked into innovation are creativity and 

adaptability.” (Thompson, 2022). 

I believe that “Innovation in education is an idea and/or invention that aims to satisfy 

the needs and expectations of the students and, together with that, to build in them competences 

with which they can adapt successfully in the dynamically changing environment. Moreover, 

innovations in education are the result of activities carried out through interaction between all 

stakeholders in the process, creating a motivating environment for innovation, protected from 

risks associated with the use of modern technologies.” (Peicheva, Stefanov, Atanasova, 

Kaneva, Dineva, Karavasileva, Andonov, Krastev, 2022, p.28). 

TYPES OF INNOVATIONS APPLIED IN THE LEARNING PROCESS 

Online learning is a system for acquiring knowledge and skills and forming attitudes 

through electronic devices and the use of the Internet. It is considered an innovation in learning 

because the learners have the opportunity not to be physically present in the classrooms. 

And more, the use of fully online learning or combined with traditional learning in the 

classroom (Blended Learning) requires students to а “become comfortable with online tools 

and using the internet to contribute to their learning. A blended learning approach gives students 

the ability to discover how best to use tools that they will rely heavily on in their professional 

lives.” (Thompson, 2022). 

The “flipped classroom”. It is considered an innovation in education because it differs 

from the traditional approach to education, in which the educational material is taught by the 

teacher and then the students, independently at home, have to complete a number of tasks and 

projects. Characteristic for the "flipped classroom" is that learners independently familiarize 

themselves with the learning material, and on site in the educational institution perform tasks 

that are related to it. The “flipped classroom” can be used for face-to-face, online and hybrid 

learning. 

Video streaming. It allows the lectures to be transmitted live (live streaming) and the 

students who do not have the opportunity to be present in the classroom not to miss the lecture. 

A classification of video streaming is offered by Supriya Bhosale, Vinayak Pottigar, Vijaysinh 
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Chavan (Bhosale, Pottiga, Chavan, 2015, p. 1089). Their classification includes five types of 

video streaming that can be used in the learning process. 

“Streaming an Educational Event”, where lectures are streamed live from the 

auditorium and can be viewed in real-time by students not present in the auditorium. Also, the 

lectures can be recorded, and stored in an online archive, with access provided for the students. 

“Streaming an External Life Event”, where the video provides access to events that occur 

outside the audience. “Streaming Explanatory Documentaries, Tutorials, Experiments”, these 

are training videos that show how to perform a process and/or procedures in practice. 

“Consulting an Online Library of Educational Resources” is about providing 

educational institutions with various archived videos, and documentaries for re-use. 

“Constructing and Using Ones Own Resources”, where teachers and students can themselves 

be creators of their own learning materials. 

EdTech – “Educational technology (edtech) typically refers to any software, application 

or service developed to enhance education…. Innovative classroom technologies often mirror 

the innovations outside of education. So, the more students engage with technologies in the 

classroom, the better prepared they will be to engage with and through technology in the 

workplace.” (Thompson, 2022).  

One of the examples in this regard is the Microsoft Teams platform, which allows video 

conferencing, online discussions, conducting systematic interactive control with feedback, 

monitoring student progress. 

Project-Based Learning (PBL). With it, students identify problems and look for possible 

solutions. This helps students solve problems, develop creative thinking, and collaborate with 

others (creative thinking, problem-solving, and collaboration with other students.) (Thompson, 

2022). 

Feedback assessment tools are defined by Thompson (Thompson, 2022) as an 

innovation in learning. I fully support this opinion. The Microsoft Teams platform provides a 

wealth of possibilities in this regard. 

Video conferencing and virtual classrooms. Virtual classrooms are video 

conferencing platforms built with specific tools for learning. Conduct virtual classes or provide 

options for students to collaborate virtually. Students and teachers alike need to become more 

comfortable on video. (Thompson, 2022). An example in this regard are the platforms Teams, 

Zoom. 



Peicheva, M. A Model for Implementing Innovations in Training pp. 5–17 

 

CREATIVE SPACE ASSOCIATION | ISSN 2738-8719 10 

 

Video projects are also defined by Thompson (Thompson, 2022) as an innovation in 

learning. According to him, students know very well how to navigate TikTok, YouTube, 

Instagram, or Snap and find the desired video. I believe that in addition to users of videos, 

students could also be creators of videos. I, therefore, support Thompson in his understanding 

that students should be assigned projects in which they develop videos (individually and/or in 

groups). 

Thompson defines as learning innovations and Real-time polling, Quizzing is 

similar to Real-time polling, Interactive whiteboards and file annotations, Breakout 

rooms. 

Real-time polling is another learning innovation that aims to test students' attention, for 

example. The teacher presents, but for example, on slides 5, 9, and 15 there are questions that 

the students have to answer. The questions are related to the material taught. This provides an 

opportunity for the teacher to understand what is the attention of the students to the taught 

learning material and how it has been absorbed. 

Quizzing is similar to Real-time polling but involves more questions to students. 

Interactive whiteboards and file annotations provides opportunities for students to 

share ideas, add to already shared ideas, answer questions, and write and discuss ideas with 

other colleagues. The Teams platform offers great opportunities in this regard. 

Breakout room is “a small meeting room or a separate part of an internet meeting where 

a small group can discuss a particular issue before returning to the main meeting“ (Cambridge 

Dictionary) It can be applied by the teacher in role plays and group projects. 

The interactive textbook is a type of e-book that has “motion”. Unlike a pdf textbook, 

which is static, in the interactive textbook has “motion”, pointing to definitions of key concepts 

in the subject, as well as references to scientific publications, videos, discussions as well as 

multimedia resolution case studies related to the topic. The interactive textbook contains not 

only links with references to articles, videos, but it can itself contain videos and other interactive 

elements. Interactive textbooks allow students to electronically solve specific tasks in them. It 

facilitates the teacher's check, saving paper for printing (Peicheva, Stefanov, Atanasova, 

Kaneva, Dineva, Karavasileva, Andonov, Krastev, 2022, p. 34). 

According to Venko Andonov “An interactive e-textbook is an electronic book designed 

to serve as a learning material enriched with interactive content, i.e. elements through which 

learners can perform active actions in order to enrich the learning process and better understand 
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and remember the material.“ (Peicheva, Stefanov, Atanasova, Kaneva, Dineva, Karavasileva, 

Andonov, Krastev, 2022, p. 51). 

According to another definition presented by Valeria Dineva “Interactive Electronic 

Textbooks (IETs) are an innovative learning tool that can be used alone or in an integrated way 

with other innovative tools and approaches as part of the digitisation of the learning process. 

They make a real-time tracking of relationships between individual concepts, key concepts, 

standards, etc. IETs are characterized by visual and sound effects that facilitate the learning of 

the material.” (Dineva, 2021, p. 31, 32) 

According to Zheneta Karavasileva “Electronic textbooks – are characterized by a 

logical scientific sequence of teaching material. Convenience to use anytime and anywhere, 

especially if it is on magnetic media” (Karavasileva, 2020, p. 42) 

Another approach used to study innovations in education is that of Valeria Dineva, who 

points out that “innovative approaches can be considered depending on the different stages that 

make up the training process namely: Innovative approaches at the stages in the training 

planning; innovative approaches at the stage of  in-class work; innovative approaches in 

conducting discussion; innovative approaches in the extracurricular activities; case studies as 

innovative approach; innovative approaches in providing feedback, tests” (Dineva, 2019, p. 6, 

7, 8). 

A MODEL FOR IMPLEMENTING INNOVATIONS IN LEARNING 

The model for implementing innovations in education aims to facilitate the adoption of 

new knowledge and develop skills in students that are adequate to the needs of modern business. 

  The model uses online training that takes place through the Teams platform. The 

specially developed interactives textbooks will help to implement the “Flipped classroom”. 

Lectures can be recorded by the teacher, without the presence of students, and/or with the 

presence of students (Video streaming). 

  During the lectures, to control the students' attention, the teacher asks questions related 

to the topic he is teaching and/or presents slides on which there are questions related to the 

taught topic (Real-time polling). The lecture recording can be done regardless of whether the 

learning is face-to-face, hybrid or online. Students receive group and/or individual assignments 

on platforms such as MOODLE, and Teams (EdTech). During the learning process, students 

receive interactive case studies and work individually and/or in groups to solve them (Project-

Based Learning (PBL)).   
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During training, students have the opportunity to solve tests in Microsoft Teams, which 

supports their independent preparation. For their part, students also have the opportunity to 

evaluate the course (Feedback assessment tools). 

In the learning process, the teacher assigns tasks to the students to analyze videos from 

social networks and/or published in the interactive textbook. Along with this, students themselves 

develop video projects (Video projects). In connection with the implementation of the assigned 

tasks, students could share ideas online, for example in Teams (Interactive whiteboards and file 

annotations). 

They carry out various projects, including those related to the development of 

presentations and videos. A systematic interactive control is carried out using Microsoft Forms 

and Teams. Students present the implementation of their projects (individual and/or group) 

using technical means. During training, students can use the “class notebook” in Teams to share 

ideas and work together with the teacher. Interactive textbooks are published on MOODLE and 

contain various interactive elements (lecture videos, keywords, links to articles, self-study tests, 

etc.) that present the learning material interestingly and entertainingly. Depending on the results 

achieved, corrective actions are implemented. 

Using innovations in learning allows students to develop: computer skills, skills for 

working in virtual teams, communication skills suitable for remote work, skills for gathering 

and analyzing information in the Internet space, as well as other skills sought by modern 

employers. 

Using innovations in learning provides an opportunity to acquire knowledge and skills 

in a different way and from different sources. 

The model for implementing innovations in training (See Figure 1) was tested in 

connection with the implementation of a project financed with funds from the UNWE Research 

Activity, contract No. Research Activity Research NI-13-2019. “Research, development and 

implementation of innovative methods in the learning process”. 
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Figure 1. A model for implementing innovations in training 

OUTCOMES AND BENEFITS IDENTIFIED IN THE PILOTING OF THE 

LEARNING INNOVATION IMPLEMENTATION MODEL 

Some of the main results obtained when testing the innovation application model 

in the learning process are: 

✓ Student satisfaction. 56% of the surveyed students, in the study groups in which 

the model was applied, prefer to learn from the interactive textbook because the interactive 

textbook has a variety of sources in it that they can use immediately (links, videos, 

presentations) while reading; 22% of respondents indicate that they like the interactive textbook 

more than the book one, because they remember the information in it more easily (Peicheva, 

Stefanov, Atanasova, Kaneva, Dineva, Karavasileva, Andonov, Krastev, 2022, p. 403, 404); 

✓ Appeal of lecture videos and self-study tests. 41% of the respondents were 

impressed by the videos with the lectures on each topic, 31% were impressed by the self-

preparation tests (Peicheva, Stefanov, Atanasova, Kaneva, Dineva, Karavasileva, Andonov, 

Krastev, 2022, p. 402); 

✓ Flexibility of online learning. Bachelors and masters most appreciate the 

flexibility (62% of surveyed bachelors and 67% of surveyed masters) that online education 

provides (Peicheva, Stefanov, Atanasova, Kaneva, Dineva, Karavasileva, Andonov, Krastev, 

2022, p. 306); 
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✓ Using social networks for learning. 37% of surveyed bachelors would like to 

use YouTube during training. 42% of surveyed masters would like to use YouTube, LinkedIn, 

Twitter, and Facebook in training (Peicheva, Stefanov, Atanasova, Kaneva, Dineva, 

Karavasileva, Andonov, Krastev, 2022, p. 305). 

The benefits of the innovation application model in the learning process: 

✓ The model contributes to the sustainable development of the organizations in 

which it is applied. Leading in this regard are interactive textbooks, for the publication of which 

it is not necessary to destroy trees; 

✓ Achieving a synergistic effect. Through this model, students receive information 

from different sources, presented with different interactive elements (videos, gifs, links to 

articles, videos from social networks), and receive different types of tasks to perform with the 

inclusion of innovations in them. As a result, a synergistic effect is achieved in the perception 

and use of knowledge, as well as acquisition by students of knowledge and skills sought by 

modern employers; 

✓ Implementation of system interactive control. Through the application of the 

model, a system interactive control is carried out. Some of the set tasks, tests include immediate 

feedback with an evaluation of the results of the student's performance. The teacher receives 

immediate statistical information – group and individual; 

✓ A wealth of opportunities for self-training of students. The interactive textbook 

included in the model provides excellent opportunities for students' self-training; 

✓ Through the application of the model, a new pedagogy is developed. The 

knowledge that the teacher must have is not limited to the field in which he teaches, but is also 

related to the need to have computer skills and skills to combine different interactive elements 

in an order and way that facilitates perception. 

CONCLUSION 

The application of innovations in the learning process also encounters some barriers that 

should be considered. Some of them are: “time for preparation of innovative methods, which is 

not taken into account in teaching workload and career development; access to digital devices 

with appropriate technical parameters that are required to use the relevant applications and 

programs; preparation of practical case studies (related to the functioning of business and public 

administration) and project tasks, which is not taken into account in the teaching workload and 

career development...” (Atanasova, Krastev, 2021, p.138) 
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Undoubtedly, innovations applied in training will continue to develop. I believe that in 

the future, the efforts of higher education institutions will be directed toward developing online 

and hybrid learning. Along with this, artificial intelligence will also find a lasting presence in 

higher education. 

 Virtual And Augmented Reality will also be more and more actively present in the 

learning process. Depending on the innovations that are implemented in education, the higher 

education institution will be attractive or unattractive to the candidate students and students. In 

this sense, the more and more diverse the innovations in the education of a higher education 

institution, the more competitive it will be. 

The proposed model for implementing innovations in education is universal and open. 

The model can be applied not only in the training process in higher education, but also by 

training consulting companies, as well as by companies for conducting company training. 

The model for implementing innovations in training can be further developed depending 

on the technological progress and the innovativeness of the trainers. 

 

REFERENCES 

1. Anderson, В., M., (2020) The Most In-Demand Hard and Soft Skills of 2020. 

Available at: https://www.linkedin.com/business/talent/blog/talent-

strategy/linkedin-most-in-demand-hard-and-soft-skills, (Accessed 6.07.2022). 

2. Atanasova, M., A., Krystev, (2021) Prilojenie na inovativnite metodi v procesa na 

obuchenie – predizvikatelstva I vyzmojnosti, Ikonomicheski I socialni alternativi, 

br. 3, p. 138. Available at: 

https://www.unwe.bg/doi/alternativi/2021.3/ISA.2021.3.09.pdf (Accessed 

7.07.2022). (in Bulgarian) 

3. Atanasova, M., Krastev, А. (2021) Prilozhenie na inovativni metodi v protsesa na 

obuchenieto – predizvikatelstva i vazmozhnosti, Ikonomicheski i sotsialni 

alternativi, broy 3, р. 138. (in Bulgarian) 

4. Bhosale S., Pottiga V., Chavan, V., (2015) A Review on Video Streaming in 

Education, (IJCSIT) International Journal of Computer Science and Information 

Technologies, Vol. 6 (2), pp. 1088-1091. 

https://www.linkedin.com/business/talent/blog/talent-strategy/linkedin-most-in-demand-hard-and-soft-skills
https://www.linkedin.com/business/talent/blog/talent-strategy/linkedin-most-in-demand-hard-and-soft-skills
https://www.unwe.bg/doi/alternativi/2021.3/ISA.2021.3.09.pdf


Peicheva, M. A Model for Implementing Innovations in Training pp. 5–17 

 

CREATIVE SPACE ASSOCIATION | ISSN 2738-8719 16 

 

5. Cambridge Dictionary, breakout room, Available at: 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/breakout-room, (Accessed 

6.07.2022). 

6. Dineva, V., (2019) Research of the possibilities of applying innovative approaches 

in education and in internal audit particular, Journal Association “SEPIKE”, 

edition 25, Available at: https://5b925ea6-3d4e-400b-b5f3-

32dc681218ff.filesusr.com/ugd/ 

b199e2_0c9b93b5a47643659cdb1b2a91c7b7bb.pdf, (Accessed 7.07.2022). 

7. Dineva, V., (2021) Conceptual model for developing an interactive e-textbook on 

Internal audit, Journal Association “SEPIKE”, edition 31, p. 31, 32 Available at: 

https://5b925ea6-3d4e-400b-b5f3-32dc681218ff.filesusr.com/ugd/b199e2_099 

322d39ac04348bcb3e2e260e6ab8b.pdf (Accessed 6.07.2022). 

8. Gartner, (2018) Gartner Says Only 20 Percent of Employees Have The Skills 

Needed For Both Their Current Role And Their Future Career, Available at:  

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2018-09-06-gartner-says-

only-20-percent-of-employees-have-the-skills-needed-for-both-their-current-role-

and-their-future-career, (Accessed 6.07.2022). 

9. Karavasileva, Zh., (2020) Obrazovatelna paradigma Komunikacia chrez 

komputyrni igri, Izdatelski kompleks UNWE, с. 42. (in Bulgarian) 

10. Karavasileva, Zh., (2020) Obrazovatelna paradigma Komunikatsii chrez 

kompyutarni igri, Izdatelski kompleks UNSS. 

11. Nacheva, R., 2021. Digital Workplace Accessibility For Visually Impaired People, 

Journal “Choveshki resursi & Tehnologii=HR & Technologies”, Creative Space 

Association, Issue 2, p. 78. 

12. Peicheva, M., Stefanov, L., Atanasova, M., Kyneva, N., Dineva, V., Karavasileva, 

Zh.,  Andonov, V., Krystev, A. (2022) Izsledvane, razrabotvane I vyvejdane na 

inovativni metodi v preocesa na obuchenie, Izdatelski kompleks UNSS, p. 28, 34, 

51, monografia finansirana sys sredstva ot fond “NID na UNSS”, vyv vryzka s 

izpylnenie na dogovor №NID NI – 13-2019. 

13.  Peicheva, M., Stefanov, L., Atanasova, M., Kyneva, N., Dineva, V., Karavasileva, 

Zh., Andonov, V., Krystev, A. (2022) Izsledvane, razrabotvane i vavezhdane na 

inovativni metodi v protsesa na obuchenie, Izdatelski kompleks-UNSS, monografia, 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/breakout-room
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2018-09-06-gartner-says-only-20-percent-of-employees-have-the-skills-needed-for-both-their-current-role-and-their-future-career
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2018-09-06-gartner-says-only-20-percent-of-employees-have-the-skills-needed-for-both-their-current-role-and-their-future-career
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2018-09-06-gartner-says-only-20-percent-of-employees-have-the-skills-needed-for-both-their-current-role-and-their-future-career


Journal “Човешки ресурси & Технологии = HR & Technologies” Issue 1 / 2022 

 

CREATIVE SPACE ASSOCIATION | ISSN 2738-8719 17 

 

finansirana sas sredstva ot fond NID na UNSS, vav vrazka s izpalnenie na dogovor 

№NID NI – 13 – 2019. (in Bulgarian) 

14. Thompson, S. (2022) What Is Innovation in Education and Why It’s Important?, 

Available at: https://corp.kaltura.com/blog/what-is-innovation-in-education/ 

(Accessed 6.07.2022). 

https://corp.kaltura.com/blog/what-is-innovation-in-education/


Минков, И. Характеристики на опубличената в интернет фирмена 

култура в съвременната бизнес среда 
с. 18–29 

 

СДРУЖЕНИЕ „КРЕАТИВНО ПРОСТРАНСТВО“ | ISSN 2738-8719 18 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОПУБЛИЧЕНАТА В ИНТЕРНЕТ 

ФИРМЕНА КУЛТУРА В СЪВРЕМЕННАТА БИЗНЕС СРЕДА 

Илиан Минков1 

1Доцент, д-р, катедра „Индустриален бизнес и логистика“,  

Икономически университет – Варна. E-mail: minkov@ue-varna.bg 

 

JEL: M14, М31 

 

Получена: 1-8-2022 

Приета: 10-8-2022 

Публикувана:  

1-9-2022 

 

Copyright: © 2022 

Минков, И. 

Предоставя се за 

възможно 

публикуване в 

свободен достъп при 

условията и по реда 

на Creative 

Commons 

Attribution (CC BY) 

license 

(https://creativecom

mons.org/licenses/by/

4.0/). 

РЕЗЮМЕ 

Визуализацията на бизнеса в дигиталното пространство е ключова задача на 

мениджмънта в съвременните условия на глобализация, динамична бизнес 

среда и скоростно развитие на високите технологии. Опубличаването на 

официалната фирмена култура в Интернет е от ключово значение за 

подобряване имиджа на организациите в пазарното пространство и в резултат - 

на резултатите от дейността им. Целта на статията е да се очертаят 

характеристиките на опубличената фирмена култура, като част от официалната 

култура на бизнес организациите и да се дадат някои препоръки за нейното 

изграждане. Анализирани са множество съвременни литературни източници и 

изследвания в областта на стратегическото управление на бизнес 

организациите, както и Интернет страниците на фирми от различни сектори на 

българската икономика. Използвани са различни изследователски методи и 

подходи, в това число методите на анализ, синтез и контент анализ, както и 

системен, комплексен и интердисциплинарен подходи. В резултат на анализа са 

идентифицирани първостепенни (основни) и второстепенни (допълнителни) 

елементи, изграждащи структурата на опубличената в Интернет фирмена 

култура на компаниите. 

Ключови думи: опубличена фирмена култура, стратегия, мисия, визия, 

ценности 

Цитиране: Минков, И. (2022) Характеристики на опубличената в интернет 

фирмена култура в съвременната бизнес среда. Списание „Човешки ресурси & 

Технологии = HR & Technologies“, Сдружение „Креативно пространство“, 1, 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

В условията на силна конкуренция, динамична бизнес среда и глобална 

икономика нараства ролята на неосезаемите активи на компаниите като източници на 

устойчиви конкурентни предимства. Един от тези активи е фирмената култура, 

изграждаща уникална и неподражаема сплав от вътрешнофирмени взаимоотношения, 

роли и начини на работа, характерни за всяка една стопанска организация. Ключова 

задача на фирмената култура е да “визуализира” компанията в очите на нейните 

партньори и участници в обкръжаващата бизнес среда – потребители, доставчици, 

дистрибутори, финансови институции, местна общественост. Изпълнението на тази 

задача изисква от мениджмънта да изведе и официализира онези черти на културата, чрез 

които тя да се идентифицира в пазарното пространство като уникална и неповторима 

сред останалите пазарни съперници. Във връзка с това, целта на статията е да се очертаят 

характеристиките на опубличената в Интернет фирмена култура, като част от 

официалната култура на бизнес организациите, и да се дадат някои препоръки за нейното 

изграждане. 

 

1. СЪЩНОСТ И РОЛЯ НА ОПУБЛИЧЕНАТА ФИРМЕНА КУЛТУРА 

Подобно на всяка друга икономическа/управленска категория, фирмената култура 

“израства” във времето като първоначалният й облик понастоящем е дообогатен с 

множество нюанси, добавени през годините от различни изследователи. Класическите 

основополагащи дефиниции на Е. Шайн, А, Петигрю, Л. Гормън, Р. Каплан и Д. Нортън, 

и др., оставащи актуални и до днес, стават отправна точка за изследванията на редица 

учени в областта на културата. Сред множеството съвременни определения, прави 

впечатление позицията на П. Вейл, който я разглежда като система от взаимоотношения, 

действия и артефакти, която издържа на изпитанието на времето и формира уникална 

обща психология сред членовете на дадено културно общество (Basenko, Zhukov, 

Romanov, 2012). Тук авторът акцентира на единството на културните елементи при 

изграждането на уникална атмосфера на работа във фирмата. Във връзка с това може да 

се отбележи и позицията, че ако организацията има „душа“, то тази душа се явява 

организационната й култура (Shemetov, Cherednikova, Petuhova, 2012).  

Безспорно съществуващата фирмена култура има ключова роля за 

функционирането на организацията. Тази роля се изразява в степента на подкрепата й 
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спрямо възприетата конкурентна стратегия при съществуващите условия на пазарната 

среда. Нещо повече, според Lipton ролята на фирмената култура “опира до това да 

превърне основната цел и стратегията на организацията в действие от най-високо 

организационно равнище до най-дребната операция. Става дума за действия, подчинени 

на конкретните организационни ценности и въплъщаващи в себе си уникалната култура 

на организацията” (Dimitrov, Ivanov, Geshkov, 2018). В този контекст Харизанова  (2006) 

твърди, че културата не съществува самоцелно, а е управленски инструмент за постигане 

на общите цели по желан начин, като връзката между тях се формулира чрез политиката 

на организацията. Илиева (2006) допълва, че в процеса на стратегическо планиране 

мисията изисква стратегия, която да я поддържа, а от културата се изисква да поддържа 

стратегията. От тези позиции става ясно, че културата се разглежда като важен 

инструмент в “ръцете” на мениджмънта в процеса на стратегическо управление, и от 

полаганите усилия за нейното развитие зависи приноса й за успешното изпълнение на 

фирмената стратегия. С оглед на това ние поддържаме становището на Cooper, че 

културата никога не е неутрална – тя трябва да подкрепя стратегията, и ако не е част от 

решението, то тя вероятно е част от проблема (Ilieva, 2006). 

Подкрепата, оказвана от културата означава, че нейните елементи е необходимо 

да бъдат в съответствие с параметрите, произтичащи от избраната стратегическа линия 

на поведение на организацията. И тъй като, според Schein (2004), културните елементи 

се обособяват в три културни слоя то следва, че всеки от тях е необходимо да бъде 

релевантен на съответните равнища на операционализация на стратегията.  

Видимата страна на културата се съдържа в най-горния повърхностен слой, 

обхващащ системата от културни артефакти. Основна задача на артефактите е да 

осигурят осезаем израз на дълбоко стоящите в системата вярвания и ценности, 

“визуализирайки” по този начин културните приоритети на фирмата пред нейните 

партньори в обкръжаващата бизнес среда. Ключов елемент на този културен слой е 

официалната опубличена (прокламирана, оповестена) в Интернет фирмена култура, чрез 

която компанията се "представя" в своето пазарно пространство. Някои автори добавят, 

че тя може да се възприеме като инструмент/средство/механизъм, чрез който фирмата 

обезпечава успешна адаптация към външната обкръжаваща среда (Basenko, Zhukov, 

Romanov, 2012), а също и че способства за подобряване имиджа на компанията (Makeev, 

2012). 
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Изчерпателна дефиниция за опубличена фирмена култура дава Димитров, който 

я разглежда като “въплътена в набор от фирмени документи, комуникиращи 

официалната култура на целева организация, възприети едновременно като относително 

стабилна, но аморфна и все пак единна цялост от многостранни взаимносвързани норми, 

приемаща цивилизационен статут в различни форми (фирмени документи) – визия, 

мисия, мото, кредо, официална философия/политика, фирмени ценности, фирмена 

история, информация “за нас...”, етичен кодекс, фирмени принципи, цел ориентир, 

организационна култура, корпоративна социална отговорност, лозунг и манифест, 

според особените нужди и потребности на изследвания обект (компания, организация с 

идеална цел и др.), идентифицираща го в поне три перспективи – културална, 

стратегическа и комуникационна” (Dimitrov, Ivanov, Geshkov, 2018). 

От казаното дотук според нас могат да се изведат следните по-важни 

характеристики на опубличената в Интернет фирмена култура: 

✓ отразява официалната култура на компанията; 

✓ резултат е на целенасочено изграждане от страна на мениджмънта на фирмата; 

✓ изразява се чрез писани културни атрибути – мисия, визия, мото, кредо, 

официална философия, фирмена история, декларация за фирмените ценности и др.; 

✓ представена е в официални документи на компаниите, комуникирани във 

виртуалното пространство чрез официалните им уебстраници; 

✓ играе важна роля за идентифициране на фирмите в пазарното пространство, 

изграждане на желания имидж в очите на техните партньори и успешна адаптация в 

условията на външната обкръжаваща среда. 

Безспорно ролята на опубличената фирмена култура нараства в условията на 

динамична и силно конкурентна пазарна среда, в която важно условие за успех е 

изграждането на отличителни уникални черти на компанията в очите на потребителите, 

с които те я идентифицират. Във връзка с това Димитров и др. считат, че “съвременната 

тенденция на глобализация на бизнеса задължава висшите мениджъри в такава среда 

целенасочено и по специфичен начин да (пре-) формулират, позиционират и разкриват 

целева провъзгласена фирмена култура” (Dimitrov, Ivanov, Geshkov, 2018). В този 

контекст ние считаме, че важна предпоставка за правилното създаване, управление и 

развитие на опубличената фирмена култура е познаването на нейните структурни 

елементи и ролята им за изразяване на стратегическите намерения на компанията. 
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2.  СТРУКТУРА НА ОПУБЛИЧЕНАТА В ИНТЕРНЕТ ФИРМЕНА 

КУЛТУРА 

Изпълнението на стратегическата роля вменена на опубличената фирмена 

култура, изисква при нейното изграждане да се селектират подходящите компоненти, 

които да дадат възможност на организацията да се "визуализира" по най-подходящия 

възможен начин в пазарното пространство. Може да се каже, че липсва утвърден модел 

на подобно изграждане, като примери от бизнеса показват различно присъствие или 

конфигуриране на набор от елементи. Систематизирайки опита от практиката, в 

литературата се срещат различни гледни точки по отношение на тази структура.  

Като цяло авторите (Dimitrov, Ivanov, Geshkov, Shemetov, Cherednikova, Petuhova, 

2012 и др.) са единодушни за водещата роля на мисията при опубличаване на 

стратегическите намерения на компанията в Интернет, като подчертават ключовата й 

роля за фирменото представяне. В свое мащабно изследване на редица български фирми 

К. Димитров и колектив (2018) стигат до извода, че мисията е най-често използван във 

виртуалното пространство културен елемент, визията е по-рядко откриваема, а кредото 

почти не присъства като фирмен документ. 

Друга група от изследователи (Schermerhorn,  2013; Kuzmanova, Aleksandrova, 

2013; Meskon, Alybert, Hedouri, 1999 и др.) добавят към мисията и фирмените ценности, 

определящи философията при функционирането на бизнеса. Нещо повече, според някои 

автори ценностите изграждат идеологията на компанията, която от своя страна формира 

нейния имидж (Groshev, Yuryev, 2010). 

Трета група от автори (Rothaermel, 2017) включват към горните два елемента и 

визията като важна съставна част от структурата на опубличената култура. Във връзка с 

това в свое изследване, коментирайки силата на посоченото триединство, MacLeod 

(2016) категорично заявява, че “успешните организации ще бъдат тези, които са 

непоколебими в преследване на своята визия, безотказно верни на своята мисия и 

непоколебими в придържането към своите ценности”. 

Освен тези три ясно обособени и силно подкрепени позиции съществуват и 

множество други гледни точки, в които се поставя фокус и върху други елементи на 

опубличената фирмена култура – Серафимова (2007) например акцентира върху 

организационните принципи, Макеев (2012) изтъква историята на корпорацията и т.н. На 

основата на тези виждания може да се заключи, че опубличената в Интернет фирмена 
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култура всъщност е амалгама от документи с по-нисък или по-висок приоритет, чиято 

цел е да представи многостранно и по подходящ начин информация за стратегическите 

приоритети на бизнеса. 

Посочената констатация е в основата на нашите разбирания по дискутирания 

въпрос. Ние считаме, че опубличената в Интернет фирмена култура на една бизнес 

организация може да включва първостепенни (основни) и второстепенни 

(допълнителни) документи/атрибути (Фиг. 1). 

 

Фиг. 1. Структура на опубличената в Интернет фирмена култура 

Източник: Съставена от автора 

 

Първостепенно значение, предвид ролята им за стратегическото позициониране 

на компанията, имат нейната мисия, визия и ценности (принципи). 

Мисията е смисълът на съществуването, “глобалната стратегическа амбиция” 

(Lasserre, 2018) на фирмата и присъствието й като елемент на официалните културни 

атрибути, прокламирани в Интернет пространството, е абсолютно задължително. 

Първостепенната значимост на мисията произтича от обстоятелството, че тя е 

еквивалент на базовата идеология на компанията, включваща (според Sufy и Lyons) 

нейните базови ценности и цели (Dimitrov, Ivanov, Geshkov, 2018). Чрез мисията всяка 

организация се идентифицира в пазарното пространство и посредством нейното 

прокламиране в Интернет следва да се комуникира важна за пазарните партньори 

информация, свързана със задоволяваните потребности, целевите пазари, предлаганите 

продукти и услуги, корпоративната философия и др. Например, мисията на фирма 

“Престиж-96” АД, опубличена на нейната уеб страница, е: “Да създаваме брандирани 

продукти с отличен вкус и превъзходно качество на достъпна цена, които носят радост 

на все повече и повече потребители по целия свят” (Prestizh, 2022).
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Визията на компанията би следвало да върви “ръка за ръка” с мисията, тъй като 

чрез нея се информират заинтересованите групи за глобалната цел, преследвана от 

бизнеса. Нейната значимост, като елемент на стратегическата насока и официалната 

култура на фирмата, е не по-малка от тази на мисията, тъй като тя декларира онова 

състояние, което “организацията в крайна сметка иска да постигне” (Rothaermel, 2017), 

поставяйки по този начин основите на процеса на целеполагане. Въпреки това нейната 

значимост (и равнопоставеност с мисията) се осъзнава едва през последните 20 – 25 г. 

както от висшия мениджмънт на фирмите, така и от теоретиците в областта на 

стратегическия мениджмънт. В продължение на предходния пример, висока степен на 

съответствие между мисия и визия се наблюдава при “Престиж-96” АД, където 

последната гласи: “Ние сме една от най-добрите компании в целия свят в способността 

да печелим моментите на истината за нашите потребители, създавайки най-сладките 

моменти на наслада и радост, които носят вкуса на оптимизма и вдъхновението във всеки 

един ден от нашия живот!” (Prestizh, 2022).

Ценностите/принципите са ключовите приоритети в дейността на организацията. 

Като такива те допълват и конкретизират глобалните стратегически намерения, заявени 

с мисията и визията. Във връзка с това ценностната система на една компания 

представлява “декларация на принципите, които ръководят организацията, докато 

работи за постигане на своята визия и изпълнение на своята мисия” (Rothaermel, 2017). 

Според Макеев (2012) ценностите могат да бъдат изрично декларирани, но те могат 

частично да съществуват и под формата на не изрично изразени, а само мълчаливо 

загатнати. Независимо от подобно твърдение ние считаме, че с оглед изграждането на 

желания фирмен имидж и неговото успешно комуникиране в пазарното пространство е 

задължително както разработването на писмен ценностен кодекс, така и неговото 

прокламиране на официалната уеб страница на компанията. За да се илюстрира 

хармоничната връзка между мисия, визия и ценности в рамките на опубличената в 

Интернет фирмена култура, могат да се посочат ключовите ценности на “Престиж-96” 

АД, изграждащи ценностната й система – потребител, предприемчивост, почтеност 

(Prestizh, 2022).

Присъствието на тези три основни елемента на официалната фирмена култура в 

Интернет е задължително с оглед предаването на пълно и ясно послание за значимите 

стратегически намерения на компанията. Освен тях, опубличената фирмена култура би 
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могла да съдържа и някои от следните второстепенни атрибути: бизнес кредо, мото, 

история на фирмата, корпоративна социална отговорност, етичен кодекс (Таблица 1). 

 

Таблица 1 

Второстепенни елементи на опубличената в Интернет фирмена култура 

Елемент Характеристика 

Бизнес кредо Набор от вярвания, който ръководи всички действия на 

компанията (напр. кредото на Lesaffre Group е “да бъдем 

един от лидерите в областта на ферментационните 

процеси” (Lesaffre, 2022). 

Мото Девиз (лозунг, слоган) на фирмата, с който се изразяват 

ползите от нейните продукти/услуги и марковата им 

идентичност (напр. девизът на “Асарел Медет” АД е “От 

природата – за хората, от хората – за природата!”, а мотото 

– „Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме!” 

(Asarel Medet AD, 2015). 

История на фирмата Представяне на исторически факти за създаването и 

развитието на компанията (напр. в секцията “История” на 

сайта “Аурубис България” АД е представена историческа 

справка за основните събития, свързани с компанията от 

1953 г. до днес (Aurubis Bulgaria, 2022). 

Корпоративна социална 

отговорност 

Изявление за приноса на бизнеса за екологичната, 

социалната и финансовата устойчивост на обществото 

(напр. КСО на банка ДСК гласи: “Водеща финансова 

институция в България, Банка ДСК участва активно в 

преодоляване на предизвикателствата, пред които се 

изправя обществото, което дефинира и една от основните 

мисии на институцията – поддържането на отличителна и 

устойчива корпоративна култура, която откликва на 

промените в средата  и в същото време способства за 

създаване на дългосрочни отношения с клиентите, 

партньорите, служителите, акционерите и гражданското 

общество в страната” (Banka DSK, 2020). 

Етичен кодекс Система от етични и морални норми, подчинени на общи 

принципи и определящи стандартите за поведение на 

работещите във фирмата (напр. Етичният кодекс на 

“Контракс” АД включва стандарти и норми, групирани в 

14 направления, в т.ч.: работа в екип, конфликт на 

интереси, бизнес поведение извън фирмата, 

конкуренцията, ролята на ръководителя и др. (Kontrax, 

2019). 

 

Източник: Съставена от автора 
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Може да се твърди, че присъствието на повече второстепенни елементи, в 

допълнение към задължителните, на Интернет страниците на фирмите, дава по-висока 

степен на опубличаване на официалната фирмена култура и съответно по-висок принос 

към изграждане на желания имидж на компанията в нейната бизнес екосистема. В 

същото време, успешното изпълнение на тази задача изисква от мениджърите спазването 

на определени изисквания. 

 

3. ПРЕПОРЪКИ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА ОПУБЛИЧЕНАТА В 

ИНТЕРНЕТ ФИРМЕНА КУЛТУРА 

Създаването и развитието на прокламирана на уеб страницата на компанията 

фирмена култура е комплицирано в условията на съвременната сложна, динамична и 

неопределена бизнес среда. С оглед на това считаме, че най-съществените условия за 

успешно осъществяване на тази дейност са: 

Първо, задължително разработване и включване в опубличената култура на трите 

първостепенни елемента, изразяващи стратегическите намерения на фирмата - мисия, 

визия и ценности. 

Второ, препоръчително добавяне на повече второстепенни елементи, разработени 

в унисон и хармонизирани с основните атрибути. 

В същото време могат да се предложат и някои конкретни препоръки (адаптирани 

от MacLeod, 2016) при изграждане облика на отделните елементи: 

1. Да са разработени така, че да служат като солидна основа за стратегическото 

планиране на организацията. В този контекст Серафимова (2007) добавя, че ясната, 

формално представена (писана и официално оповестена) мисия на организацията стои в 

основата на ефективното планиране и цялостно управление на организациите в 

условията на динамична и конкурентна съвременна бизнес среда. 

2. При създаването им да има принос от всички основни заинтересовани страни. 

В резултат на това би се повишила ангажираността на вътрешните и външните 

стейкхолдъри към реализацията на стратегията на компанията. 

3. Да бъдат кратки, запомнящи се и вдъхновяващи. Това изисква да са писмено 

изложени, изразени с прости определения и в удобна за възприемане форма (Shemetov, 

Cherednikova, Petuhova, 2012). 
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4. Да се преразглеждат ежегодно и актуализират, когато е необходимо. По този 

начин ще се поддържа устойчивата им релевантност спрямо променящите се изисквания 

на пазара и интересите на участниците в него. 

5. Да разграничават фирмата от нейните конкуренти. Това изисква неповторимост 

на посланията, което ще допринесе за открояване на компанията сред останалите пазарни 

участници и изграждане на уникален имидж. 

6. Да бъдат широко комуникирани в цялата организация. Разработването и 

прокламирането в Интернет пространството на атрибутите на официалната фирмена 

култура е необходимо, но не и достатъчно условие за изпълнение на техните функции. 

Последното изисква те да бъдат оповестени и разгласени по подходящ начин сред 

персонала, за да бъдат вградени като неразделна част от организационната култура. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Идентифицирането на ролята и мястото на опубличената в Интернет официална 

фирмена култура има съществено значение за стратегическото развитие на всяка 

компания. Това произтича от високите комуникативни способности на мисията, визията, 

ценностите и останалите културни атрибути, допринасящи в значителна степен за 

изграждане на желания имидж в очите на партньорите от бизнес обкръжението. Пред 

мениджмънта на една бизнес организация обаче стои по-важния въпрос, как подобно 

опубличаване влияе върху пазарното представяне и резултатите от дейността и. Тъй като 

той все още не е намерил еднозначен отговор, в проведените до момента проучвания се 

изисква фокусиране на изследователските усилия именно към задълбочено изследване 

на посоката и силата на тази релация. 
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CHARACTERISTICS OF CORPORATE CULTURE PUBLISHED ON 

THE INTERNET IN THE MODERN BUSINESS ENVIRONMENT 

Ilian Minkov 

ABSTRACT 

The visualization of business in the digital space is a key task of management in the 

modern conditions of globalization, dynamic business environment and rapid development of 

high technologies. The publication of the official corporate culture on the Internet is of key 

importance for improving the image of the organizations in the market space and as a result - 

the results of their activity. The objective of this article is to outline the characteristics of the 

published corporate culture, as part of the official culture of business organizations, and to give 

some recommendations for its construction. Numerous modern literary sources and research in 

the field of strategic management of business organizations, as well as the Internet pages of 

companies from various sectors of the Bulgarian economy, have been analyzed. Different 

research methods and approaches have been used, including the methods of analysis, synthesis 

and content analysis, and the systematic, complex and interdisciplinary approach. As a result 

of the analysis, primary (main) and secondary (additional) elements were identified, building 

the structure of the corporate culture of the companies published on the Internet. 

 

Keywords: published corporate culture, strategy, mission, vision, values. 
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РЕЗЮМЕ 

В един от най-динамичните и високотехнологични сектори, какъвто е ИТ сектора, 

основен и най-ценен ресурс са не технологиите, платформите и въведените 

организационни политики, а именно хората, които ги създават, използват и 

развиват. И макар повечето софтуерни компании да са наясно с това, те се 

сблъскват с все повече трудности в осигуряването на специалисти с нужните 

умения, опит и знания. 

Цел на статията е да представи тенденциите в развитието на софтуерния сектор 

в България, както и да разкрие основните проблеми, които срещат софтуерните 

компании в търсенето и задържането на качествени специалисти. Разглеждат се 

трудностите, пред които е изправен софтуерният бранш както по отношение на 

намиране на висококвалифицирана работна ръка, така и спрямо новите 

предизвикателства, свързани с управлението в хибриден модел на работа или 

работа от вкъщи. В изследването са приложени методите на анализ, синтез, 

вътрешни проучвания и обобщение на опита. Въз основа на лични наблюдения от 

посещения на форуми с кариерна, образователна и бизнес насоченост в ИТ 

сектора, интервю-разговори с ръководители и представители на екипите ЧР и 

Подбор на персонал в редица ИТ организации се формулират конкретни 

предложения за редуциране на дисбаланса между заетост в сектора и задържане 

на качествените специалисти. От значение е не само търсенето на нови подходи 

за създаване на по-добра екипност и удовлетвореност във възложените роли, но и 

цялостно предефиниране на успеха за конкретната организация в контекста на 

новите динамични условия за труд. 

Ключови думи: софтуерен сектор, подбор на ИТ специалисти, 

предизвикателства, дистанционна работа 

Цитиране: Маринова, О., Барбов, З. (2022) Тенденции и предизвикателства 

пред осигуряването на човешки ресурси в софтуерния сектор в България. 

Списание „Човешки ресурси & Технологии = HR & Technologies“, Сдружение 

„Креативно пространство“, 1, с. 30 – 42. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Пазарът на труда търпи осезаеми промени през последното десетилетие, които са 

свързани с въвеждането на нови технологии и нови изисквания за владението на 

различни ИТ умения във все по-дигиталния свят, който ни заобикаля. В тази връзка 

търсенето на специалисти в областта на ИТ бележи забележителен ръст. Броят на ИКТ 

специалистите в ЕС е нараснал с 50,5 % за периода от 2012 г. до 2021 г., което е почти 8 

пъти по-високо от увеличението за общата заетост – 6,3 % (Eurostat, 2021). В България 

заетостта в ИТ сектора също е с постоянна тенденция на увеличение както и търсенето 

на нови ИТ специалисти. Тъй като повечето от ИТ компаниите у нас са ориентирани 

предимно към дейности, свързани със софтуер, фокусът в настоящото изследване е 

именно върху софтуерната индустрия. 

Бурното развитие на софтуерния сектор в България е факт, който продължава да 

бъде валиден дори и през последните години, обусловени от редица глобални кризи като 

Ковид пандемията и войната в Украйна. От една страна това се свързва с 

дигитализацията, която обхваща все повече сфери от нашето ежедневие и която макар да 

не е нов феномен, води към нови предизвикателства, технологии и търсене на нови 

софтуерни решения. От друга страна с ръст от близо 600 млн. лева през 2020 г. 

софтуерният сектор се определя като най-бързо растящият сектор в България 

(BASSCOM, 2021). Не на последно място в доклада на Българската асоциация на 

софтуерните компании (БАСКОМ) се споменава, че над 70 нови софтуерни компании от 

14 държави са открили офиси в България през 2020 г. 

Всички тези данни показват, че софтуерният бизнес у нас се изправя пред 

сериозни предизвикателства относно бързото намиране на специалисти, с необходимия 

опит в редица нови технологии и средства за разработка, както и в последващото им 

задържане след като биват обучени и развият своя потенциал. В тази връзка настоящата 

статия има за цел да изследва текущите тенденции и проблеми при търсенето и 

осигуряването на качествена работна ръка в софтуерния сектор. 

За постигането на целта са изпълнени следните задачи – проведен е анализ на 

състоянието на софтуерния сектор в България; разглеждат се и се синтезират 

трудностите, пред които е изправен софтуерният бранш; направени са обобщения и се 

предлагат насоки за по-успешен подбор, мотивиране и задържане на персонала. 
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1. СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ НА СОФТУЕРНИЯ СЕКТОР В 

БЪЛГАРИЯ 

Независимо от Ковид пандемията ИТ секторът в България успява да се задържи 

като един от най-бързо развиващите се през последните години. Не е изненадващо, че 

според доклада на Out2bound за състоянието на ИТ продажбите в България през 2021 г. 

84% от ИТ компаниите в България са увеличили приходите си спрямо предходната 

година (Out2bound, 2021). 

Едно от бизнес направленията, което в условия на икономическа, социална и 

дори глобална криза продължава да отчита ръст, е аутсорсингът на ИТ услуги. В 

България, според председателя на Асоциацията за иновации, бизнес услуги и 

технологии (AIBEST) – Илия Кръстев, в сферата на ИТ и аутсорсинг услугите са заети 

около 80 000 души, но реално индустрията може да се разшири с още 40 000 работни 

места (economy.bg, 2022). 

Ето защо, като основно и най-голямо предизвикателство относно конкурентната 

позиция на България като аутсорсинг дестинация за ИТ услуги, можем да посочим 

именно осигуряването на висококвалифицирана работна ръка. От една страна това се 

дължи на продължаващата емиграция на квалифицирани ИТ специалисти, а от друга – в 

известно изоставане на учебните програми в университетите спрямо динамичното 

развитие на ИТ сектора. Тази тенденция се свърза и с генерирането на недостатъчен обем 

ИТ специалисти от висшите учебни заведения у нас, от какъвто пазарът на труд реално 

се нуждае (Dobrev and Petrov, 2013). В тази връзка бизнесът и различни асоциации като 

БАСКОМ и AIBEST започват да търсят решение на проблема в привличане на 

квалифицирани кадри отвън. От БАСКОМ създават дори инициатива, насочена към 

изграждането на общност от български ИТ специалисти на глобално ниво – 

ITogether.BG, която има за цел мотивиране на тяхното завръщане в България чрез 

подобряване на взаимоотношенията с тях и представяне на възможностите за кариерно 

развитие у нас. Още повече, според проучване на БАСКОМ, стандартът на живот на ИТ 

специалист в България е напълно сравним със стандарта на живот на ИТ специалист във 

Великобритания или в Германия (economy.bg, 2022). 

Последното издание на БАСКОМ представя анализ на данни за 2019, 2020 и за 

2021 г. – предварителни данни. Част от прогнозите за 2021 г. и прогнозата за 2025 г. са 

на БАСКОМ. Докладът е базиран на данни от близо 4600 фирми, чиито приходи са 
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предимно от дейности, свързани със софтуер. В него са представени следните изводи 

относно приходите на софтуерния сектор в България (Таблица 1): 

Таблица 1 

Приходи в софтуерния сектор в България за периода 2015 – 2021 г. 

Година Приходи (млн. лв.) Ръст 

2021 (прогнозни данни) 5,475 20.2% 

2020 4,555 15% 

2019 3,979 20% 

2018 3,316 24% 

2017 2,674 24% 

2016 2,150 15% 

2015 1,863 20% 

Източник: БАСКОМ 

✓ Индустрията е изключително експортно ориентирана – над 80% от приходите 

се генерират от износ. През 2025 г. се прогнозира експортната дейност да продължава да 

расте с бързи темпове и да достигне приходи в размер над 8 млрд. лв. 

✓ Прогнозните данни за 2025 г. са софтуерната индустрия да отговаря за 7% от 

приходите на цялата икономика на страната в размер на над 10 млрд. лв. приходи от 

продажби. 

✓ Отчита се двуцифрен ръст на приходите за поредна година. Рекорден ръст от 

близо 600 милиона лв. през 2020 г., с което софтуерният сектор се определя за най-бързо 

растящият в България. 

✓ Независимо от COVID-19 кризата, прогнозите са за 20,2% ръст на приходите 

през 2021 г. 

Приходите от софтуерната индустрия изпреварват ръста на БВП и през 2021 г. 

формират 4,3 % от БВП на България, което представлява над двоен скок в дела спрямо 

2015 г., когато е бил 2,1% (Таблица 2). За последно отчетения в доклада период от 2015 г. 

до 2020 г. годишният темп на нарастване на оперативните приходи на софтуерния сектор 

е средно 19,6 %, докато този на БВП е 5,8% (BASSCOM, 2021). 
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Таблица 2 

Дял на приходите в софтуерния сектор в България спрямо БВП 

Година Приходи (млн. лв.) 
Приходи 

спрямо БВП (%) 

2021 (прогнозни данни) 5,475 4,3% 

2020 4,555 3,8% 

2019 3,979 3,3% 

2018 3,316 3,0% 

2017 2,674 2,6% 

2016 2,150 2,3% 

2015 1,863 2,1% 

Източник: БАСКОМ 

Относно работните места, докладът на БАСКОМ извежда следните тенденции 

(Фиг. 1): 

✓ над 46 000 души са заетите в софтуерния бранш през 2021 г; 

✓ увеличение на новите работни места в размер на 13% през 2021 г.; 

✓ приблизително удвояване на броя на заетите в сектора за период от 5 години 

(2015 – 2020 г.); 

Фиг. 1. Брой заети в софтуерния сектор в България 

Източник: БАСКОМ 

✓ очаква се до 2025 г. да бъдат открити над 32 хил. нови работни места в 

софтуерната индустрия. 
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Докладът на БАСКОМ прави анализ и на възнагражденията в сектора в 

страната (Таблица 3), въз основа на който можем да откроим следните данни: 

Таблица 3 

Възнаграждения в софтуерния сектор в България 

Година 
Брутно годишно 

възнаграждение лева 

Брутна месечна 

заплата лева 

Възнаграждение / 

средно за страната 

(пъти) 

2021 (пр. данни) 58,284 4,857 3.2 

2020 52,199 4,350 3.1 

2019 49,334 4,111 3.2 

2018 46,447 3,871 3.4 

2017 42,997 3,583 3.5 

2016 43,511 3,626 3.8 

2015 36,212 3,018 3.4 

Източник: БАСКОМ 

✓ Средната брутна месечна заплата в софтуерния сектора е достигнала 4 857 лв. 

през 2021 г., което я прави с 3.2 пъти по-висока, отколкото средната месечна заплата за 

страната. 

✓ За целия период от 2015 до 2021 г. средното възнаграждение в сектора остава 

над 3 пъти по-високо от средното месечно възнаграждение за страната. 

✓ Според изчисленията на БАСКОМ средното годишно възнаграждение в 

България за 2021 г. в размер на 58.2 хил. лв. отговаря на 64.4 хил. евро средно годишно 

възнаграждение в Германия, измерено през коефициента за паритет на покупателната 

способност на Световната банка. Според доклада заплащането на софтуерни 

специалисти у нас (коригирано през стандарта на живот) изпреварва това във 

Великобритания и Германия. 

Позовавайки се на данните от доклада на БАСКОМ можем да формулираме 

следните изводи относно текущото състояние и тенденции в развитието на софтуерния 

сектор в България: 

✓ на пазара в страната работят над 60 глобални софтуерни бранда, а 

предприемачи от повече от 20 националности продължават да откриват нови компании, 

R&D (research and development) центрове и back офиси (BASSCOM, 2021), което 

обуславя сектора като преобладаващо експортно ориентиран; 

✓ за 20 години броят на заетите в софтуерния сектор е нараснал повече от 10 пъти 

и се очаква да продължава да расте с бързи темпове; 
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✓ през 2021 г. софтуерният сектор осигурява приблизително 1 млрд. данъчни 

постъпления в бюджета на страната, което би следвало да е достатъчен индикатор за 

превръщането му в стратегически приоритет за държавата и въвеждане на средства за 

стимулиране и подкрепа на иновативните стартъпи и малкия бизнес в сектора. 

Все повече се утвърждава тенденцията за увеличаване на значимостта на 

софтуерния сектор като движещ фактор за развитие на икономиката. На практика няма 

сфера в нашето ежедневие, която да не зависи в една или друга степен от софтуерни или 

ИТ решения. Това обаче налага все по-разширено търсене на специалисти със 

специфични технологични и компютърни умения дори в сектори, които не са 

непременно ИТ ориентирани. 

 

2. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В ОСИГУРЯВАНЕТО НА КАЧЕСТВЕНИ ИТ 

СПЕЦИАЛИСТИ 

Осигуряването на ИТ специалисти с нужните опит, квалификация и умения се 

оказва все по-трудна задача поради редица фактори. 

На първо място липсата на достатъчна квалификация и умения за работа с 

нови и специфични технологии / програмни езици. Недостигът на високотехнологични 

специалисти е на лице не само в софтуерния бранш, но и в почти всяка по-голяма 

организация, при това тази тенденция се очертава да бъде валидна не само в 

средносрочен, но и в дългосрочен план (Nedyalkov, A., et al., 2020). Цифровизацията в 

редица икономически сектори като банков, застрахователен, енергетика и транспорт се 

оказва наложителна за постигане на силна конкурентоспособност и реализиране на 

потенциала, който новите технологии предоставят. Ето защо се очаква да има все по-

голяма необходимост от специалисти с високи ИКТ умения, които да дигитализират 

съдържание, автоматизират процеси или оптимизират / поддържат изградената 

инфраструктура в организацията. 

В тази връзка много софтуерни компании инвестират все повече в подготовка и 

допълнителна квалификация на собствени кадри чрез обучения, организирани в самата 

компания или чрез външни академии. Разходите за обучение се възвръщат многократно 

не само като ефективност на служителите, но и като удовлетвореност и желание за 

работа. 
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Според нашето проучване, базирано върху над 5-годишен личен практически 

експертен опит на авторите като част от ЧР функция в ИТ организации в България, 

множество участия в кариерни форуми, осъществяване на консултантска дейност по 

подбиране на персонал, както и проследяване на текущите тенденции в подбора, 

обучението и кариерното развитие в ИТ сектора, няколко са основните канали, които 

компаниите в България използват за привличане на квалифицирани ИТ 

специалисти за техни служители: 

✓ Участие в кариерни форуми – където контактът е предимно с наскоро 

завършили или студенти, а самото участие на ИТ компанията се използва и с цел 

позициониране на работодателската марка. 

✓ Социални мрежи – най-популярна сред които е LinkedIn, специализирана в 

кариерното израстване и предоставяща богата гама от инструменти за подбор на 

специалистите по човешки ресурси. 

✓ Обяви за работа – макар и класически, този канал за привличане на ИТ 

специалисти си остава задължителен компонент в подбора на кадри. 

✓ Стажантски програми – това е също така един от стандартните канали за 

подбор на ИТ специалисти, който дава възможност в рамките на периода на стаж да се 

срещнат очакванията на работодател и служител, с цел продължаване на постоянна 

работа в последствие. Освен това по време на стажа се придобиват и тестват уменията и 

навиците, които ще бъдат използвани от стажанта в случай, че бъде нает като служител 

на компанията. 

✓ ИТ академии – това е сравнително нова форма на контакт с потенциални 

бъдещи служители, при която ИТ компаниите развиват свои специализирани 

технологични курсове, добиват представа за познанията на участниците и имат 

възможност в последствие да подходят към тях с прецизно насочени предложения за 

работа. 

✓ Програми за препоръки (Referral programs) – Софтуерните компании 

промотират вътрешно (а в някои случай дори и външно) актуалните свободни позиции с 

цел за тях да бъдат препоръчани подходящи хора. Това обикновено е свързано с паричен 

бонус за този, който препоръчва, който се получава в случай на наемане или на успешно 

преминаване на изпитателния срок на препоръчания. Подобен подход обаче може да се 

прилага кратковременно, до изчерпване на личните контакти. 
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✓ „Лов“ на специалисти (Headhunting) – целенасочено набелязване на даден ИТ 

специалист и предлагане на „неустоима“ оферта, която той е малко вероятно да откаже. 

Този подход обикновено се прилага за по-опитни специалисти и е свързан с висок разход 

за работодателите, които го използват. 

✓ Агенции за подбор на кадри – в този случай се използват външни за софтуерната 

компания фирми, специализирани в подбора на човешки ресурси, които търсят 

служители по определени, дефинирани от компанията, изисквания. 

Обикновено ИТ компаниите използват няколко от изброените канали за подбор, 

но много често комбинират всички тях, тъй като липсата на кадри изисква използването 

на различни средства макар и с различна степен на ефективност. Недостигът на 

достатъчно квалифицирана работна ръка принуждава софтуерния сектор да търси все по-

гъвкави алтернативни решения за справяне с проблема. Не случайно според Gartner до 

2024 г. 80% от технологичните продукти и услуги ще бъдат създадени от хора, които не 

са професионалисти в областта на технологиите (Gartner, 2021). Това се подпомага от все 

по-масовото използване на платформи за разработка с нисък код (low-code) и без код 

(no-code). Те позволяват разработване на приложения по значително по-опростен и бърз 

начин от стандартното кодиране чрез използване на готови компоненти, които могат да 

бъдат многократно използвани. Намалява се необходимостта от опитни програмисти, 

тъй като с лекота могат да се създават и поддържат софтуерни решения или техни 

прототипи, при това от специалисти без технически умения в традиционните 

инструменти за UX (User Experience) / UI (User Interface) дизайн. 

В условията на пандемия, необходимостта от бързи промени в организацията на 

компаниите и преминаването в дистанционен режим на работа водят и до други 

предизвикателства като: наличието на възможности за осигуряване на виртуално 

работно място с достатъчно добро оборудване (Nydegger and Nydegger, 2010); 

твърде много (понякога излишна) виртуална кореспонденция между членовете на 

екипа и трудно балансиране между работа, личен и социален живот. Въпреки тези 

трудности работата от вкъщи предлага и някои предимства за софтуерния бизнес по 

отношение на ангажирането на работна ръка. Компаниите могат да разширят диапазона 

на търсене на нови служители, тъй като вече могат да наемат хора с добри умения и опит 

и извън големите градове. Ето защо голяма част от ИТ обявите у нас, освен 

предложението за изцяло дистанционна работа, предлагат и дистанционно интервю. 
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Безспорно в софтуерната индустрия, която както разгледахме по-горе се 

характеризира с висок растеж, едни от най-високите заплати в страната и следователно 

силна конкуренция, основен проблем е не само намирането на качествени кадри, но и 

тяхното задържане. Известно е, че текучеството е огромно предизвикателство пред 

пазара на труда в софтуерния сектор. Софтуерните компании трябва да задържат 

своите талантливи служители не само чрез предлагане на конкурентни условия и 

привилегии, но и чрез създаване на бизнес култура, която поставя човешкия ресурс 

на първо място и дава възможност на разработчиците да бъдат креативни, да си 

сътрудничат и да имат по-голяма автономия. В контекста на все по-широко 

прилагания дистанционен и хибриден режим на работа е нужно мениджърите и 

ръководителите на екипи да знаят (или да имат желание да се научат) как да управляват, 

да мотивират екипите си и да оценяват ефективността им от разстояние. Недостатъчната 

ангажираност на ръководството и неподходящата корпоративна култура често водят до 

ниска мотивация на разработчиците и възпрепятстват успеха на трансфера на знания 

(Zykov, 2021). Ето защо необходимостта от постигане на качествени резултати и 

изграждане на надеждна база от знания (knowledgebase), изискват нови и иновативни 

подходи, основани на съвременни научни познания, които да бъдат приложени при 

управлението на ИТ проекти и конфигурирането на проектни екипи (Sulova, 2018). 

В тази връзка за изграждането на високоефективни и мотивирани екипи (не само 

в работата, но и в желанието си да останат в компанията) можем да откроим някои 

основни насоки: 

✓ създаване на план за работа на екипа, който да включва – ясно формулиране на 

целта на екипа, насоки за работа, задачи за изпълнение и идеална визия на екипа; 

✓ изграждане на добри умения за управление на срещи, анализиране 

ефективността на срещите и разработване на стратегии за подобряване на срещите с 

оглед редуциране на излишните срещи и виртуална кореспонденция (което по-

отбелязано като предизвикателство по-горе); 

✓ идентифициране изискванията на клиентите и как те направляват работата на 

екипа; 

✓ анализиране и оптимизиране основната работа на екипа и делегиране на повече 

правомощия за промяна на проекта (при желание) или възможност да работят върху това, 

което ги интересува най-много (с оглед повишаване тяхната мотивация и чувство за 

ангажираност); 
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✓ изясняване на ролите и отговорностите на членовете на екипа и осигуряване на 

по-голяма отчетност, ориентирана към резултатите; 

✓ прилагане на средства за измерване на производителността, степента на 

реализиране на поставените цели и проследяване на напредъка. 

Следва да отбележим, че екипите за разработка се нуждаят и от платформи и 

инструменти, които да позволяват защита на правата на интелектуална 

собственост, трансфер на знания и средства за създаване на „наследство“, в случай 

че съставът на екипа се промени значително за кратък период от време. 

Можем да обобщим, че с подходяща подкрепа от страна на държавни, браншови 

и други организации, в това число национална програма „Цифрова България 2025“ би 

могло да се подпомогне развитието на софтуерната индустрия, както и да се намали 

разминаването между потребностите от страна на бизнеса и съществуващото състояние 

на пазара на труда в сектора. В тази връзка, считаме че е целесъобразно да се използва и 

развие потенциала на градовете извън София, където има добре изградени 

университетски екосистеми и инфраструктура. Това ще помогне да се увеличи 

значително броят на подготвените кадри и ще засили конкурентоспособността на 

България като аутсорсинг дестинация за ИТ дейности. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

За подготовката на качествени кадри в софтуерния сектор в България е от 

съществено значение балансирането на ИТ експертиза и меки умения, съчетано с 

готовност за учене през целия живот, което да помогне на тези бъдещи специалисти да 

се реализират успешно на пазара на труда в новата дигитална икономика. 

Всяка организация е зависима от количеството и качеството на своите служители. 

В софтуерната индустрия, дори и на фона на все по-масовото прилагане на 

автоматизиция на процеси, роботика и изкуствен интелект, няма по-важен актив за 

компаниите от човешкия ресурс. Тук следва да подчертаем, че всички усилия и 

средствата за набавяне и обучение на качествени и талантливи ИТ специалисти биха 

загубили смисъл, ако след като бъдат наети в компанията тези служители загубят 

мотивация и в крайна сметка напуснат. 

Ето защо всичко описано в настоящото изследване ни дава основание да 

обобщим, че все повече софтуерните компании у нас ще търсят кадри чрез разнородни 
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иновативни средства, ще предлагат обучения и допълнителни квалификации вътре в 

самата фирма, ще изграждат тесни връзки с университетите, ще предлагат допълнителни 

възможности за изява на служителите си и ще се интересуват не само от 

производителността, но и от мотивацията и удовлетвореността на служителите си. Това 

ще бъде залогът им за успех и за изграждане на устойчива бизнес култура. 
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TRENDS AND CHALLENGES IN HUMAN RESOURCE PROVISION IN 

THE SOFTWARE SECTOR IN BULGARIA 

Olga Marinova, Zahari Barbov 

ABSTRACT 

In one of the most dynamic and high-tech sectors, such as the IT sector, the main and 

most valuable resource are not the technologies, platforms and the established organizational 

policies, but rather the people who create, use and develop them. And although most software 

companies realize this, they face increasing difficulties in recruiting professionals with the 

necessary skills, experience and knowledge. 

The aim of the article is to present the tendencies in the development of the software 

sector in Bulgaria, as well as to identify the main problems that software companies face in 

recruitment and retention of quality specialists. The difficulties faced by the software industry 

both in terms of finding а highly qualified workforce and the new challenges of managing in a 

hybrid or work-from-home model are examined. The study applies methods of analysis, 

synthesis, inside researches and experience summarization. Based on personal observations 

from visits to career, education and business-oriented forums in the IT sector, interview-

conversations with managers and representatives of HR and Recruitment teams in a number of 

IT organizations, specific proposals are formulated to reduce the imbalance between 

employment in the sector and retention of the qualified specialists. What matters here is not 

only the search of new approaches to create better teamwork and satisfaction of the assigned 

roles, but also a complete redefinition of success for the specific organization in the context of 

the new dynamic labor circumstances. 
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РЕЗЮМЕ 

За осъществяването на своята дейност, публичните и бизнес организации трябва 

да  разполагат с необходимите ресурси, за постигане на желаните от тях 

резултати. Човешките ресурси имат основна стратегическа роля и безспорно са 

движеща сила в развитието на фирмите. Качественият подбор на служители е 

един от основните фактори, спомагащи за реализирането на целите на 

софтуерните компании. Условията, дадена фирма да бъде сертифицирана на 

високо ниво на зрялост е наличие на реализирани ключови практики в областта 

на човешките ресурси, целящи усъвършенстването на служителите относно 

текущите и бъдещи задачи, както и личното им кариерно развитие. Целта на тази 

публикация е да се представят подходи и модели, подходящи за прилагане в 

процеса на подбор и професионално развитие на човешките ресурси в 

софтуерните компании, както и методите за оценка на зрялост, използвани за 

създаване на ефективна система за тяхното управление. 

Ключови думи: човешки ресурси, подходи за развитие, CMM, CMMI, софтуер 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Динамичните промени в съвременния свят поставят бизнес организациите пред 

редица предизвикателства. Развитието на технологиите и пренасянето на традиционния 

бизнес в електронна среда налагат промени в начина на подбор на персонал и неговото 

кариерно развитие. 

Човешките ресурси имат основна стратегическа роля и безспорно са движеща 

сила в развитието на софтуерните компании. Качественият подбор на служители спомага 

за реализирането на фирмените цели и увеличаване на печалбите. Технологичната 

революция и стремежът към изграждане на ефективна съвкупност от човешки ресурси, 

водят до еволюция в управленската наука и до изграждане на иновативни софтуерни 

решения в областта. Системите за управление на човешки ресурси са от изключителна 

важност за съвременните компании. Изграждането на система за подбор и развитие на 

персонала може да доведе до преодоляването на редица трудности и повишаване на 

ефективността и конкурентоспособността на фирмите. Методологиите Capability 

Maturity Model (CMM), Capability Maturity Model Integration (CMMI) и People CMM 

спомагат за сертифициране на компаниите на високо ниво на зрялост, чрез изграждането 

на устойчиви системи, както за бизнес процесите, така и за целите на  управлението на 

човешките ресурси в софтуерния бизнес.  

Основната цел на настоящата статия е да се анализират подходите и използващите 

се методи при процеса на обучение и професионално развитие на човешките ресурси в 

софтуерните компании. 

На база проучванията на прилаганите подходи и методологии се извеждат 

заключения, целящи подобряване процеса на развитие на персонала в компаниите, които 

да бъдат основа за създаването на автоматизирана система за подбор и професионално 

развитие на персонала в ИТ бизнеса, целяща увеличаване на положителните ефекти при 

управлението му. 
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1. ПОДХОДИ И МОДЕЛИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА 

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ В СОФТУЕРНИЯ БИЗНЕС 

Софтуерните организации все повече се стремят към оптимизиране на процесите, 

внедряване на нови практики, технологии и подобряване на  използването на ресурсите 

си, с цел постигане на своите цели (Kecheva, 2020). Човешкият капитал е една от 

основните движещи сили за фирмите. Мениджърите все повече насочват усилията си 

върху знанията, уменията и способностите на заетите, към постигането на дългосрочни 

положителни резултати в полза постигане на икономическо, технологично и социално 

развитие на компаниите.  

Управлението на човешки ресурси е сложен и комплексен процес от дейности, 

носещи ползи, както за всеки един служител поотделно, така и за цялостното 

благосъстояние на софтуерните фирми (Atanasova, 2017). До началото на миналия век се 

счита, че персоналът е ресурс, като всички останали фирмени ресурси, подложен на 

строги правила, контрол и без да се влагат усилия в посока неговото развитие и 

усъвършенстване. С времето понятието „човешки ресурси“ придобива ново значение за 

организациите и се превръща във водеща сила.  

Съществуват различни подходи и модели за професионално управление на 

човешки ресурси. Те могат да бъдат класифицирани като подходи, акцентиращи върху 

самите хора в организациите, каквито са социалният и системният подход и модели за 

устойчиво управление на човешки ресурси, като модела на Енерт, модела „7S“ на 

Маккинзи, модела на Доналд Къркпатрик, модела на Епщайн и стратегически 

алтернативи.  

При социалния подход при управлението на човешкия капитал се изгражда 

корпоративна социална отговорност, чрез прилагане на политики, свързани със спазване 

правата на човека, осигуряване на социална сигурност и безопасни условия за труд, 

изграждане на стандарти за етично поведение, производствена политика и политика по 

отношение на клиентите, политика по отношение на околната среда, социални 

придобивки и други (Antonova, 2017).   

Управлението на човешки ресурси често се представя, като съвкупност от 

механични действия и управленски решения относно проблемите, свързани със 

служителите в организацията. При системния подход в управлението на хората в 
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организацията всички дейности се разглеждат като взаимосвързани процеси, като се 

отчита и влиянието на вътрешните и външните фактори върху системата. Поставя се 

акцент върху развитието и управлението на хората и екипите в организацията и 

постигането на корпоративните цели. Към системния подход се включват: 

усъвършенстване на заетите лица чрез обучение, привличане и управление на таланти, 

управление на ангажираността на заетите лица и промяна в значението на лидерството 

като начин на поведение и управление. Това е от особено значение за бързо развиваща 

се среда, каквато е софтуерният бизнес. Непрестанната поява на нови технологии 

изисква бързо адаптиране на процесите и навременна квалификация на персонала. 

В съвременната управленска практика се набляга на устойчиви подходи и 

модели за развитие, чрез които да бъдат постигани бъдещи успехи с активни действия 

от страна на самите организации за гарантиране на квалифицирани служители 

(Atanasova, 2015).  

Моделът на Енерт за устойчиво управление на човешки ресурси е базиран на 

интегративния модел за стратегическо управление на Мартин-Алкасар (Martin Alcazar). 

В него се разглеждат ефектите от прилагането на устойчиво управление на човешки 

ресурси на ниво организация, общество и индивид (Dankova, 2012). Моделът предлага 

четири възможни стратегии във връзка с развитието на човешки ресурси в 

организацията: развитие на източниците на ресурси – инвестиране в обучение, 

осигуряване на баланс между личен и професионален живот, контрол върху 

състоянието на ЧР – осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и на 

възможности за възстановяване, възможност за взаимна размяна на ресурси – 

разбиране потребностите на заетите, създаване на отношения на доверие и лоялност, 

изграждане на партньорства с източниците на ресурси и поддържане на социална 

отговорност – прилагане на социално отговорни практики и постигане на положителен 

имидж.  

За да се развиват организациите, е необходимо тяхното управление да има 

стратегически характер. Стратегическите алтернативи представляват възможностите 

за избор и всяка организация ги определя според стратегията си. Тези алтернативи трябва 

да са насочени към развитието на организацията и на заетите лица. Според този подход 

ако хората са информирани за възможностите пред тях, много по-вероятно е те да са по-

ангажирани към организацията, да продължат да се обучават, да са креативни и да 

споделят идеите си.  
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Един от основните модели за стратегическо управление на човешките ресурси е 

моделът „7S“ на Маккинзи. В основата му е развитието на личностния потенциал и 

усъвършенстване на професионалните умения на човешкия капитал. В него са заложени 

седем елемента: стратегия, структура, системите или процедурите на процесите в 

организацията, служители, стил на управление, съвкупността от умения, споделени 

ценности (Stamenova, 2021). Софтуерните компании  все повече се стремят към 

личностното  и кариерно развитие на персонала, създавайки среда, в която всеки да може 

да демонстрира качества и умения. Моделът „7S“ разделя факторите на вътрешната 

среда на организацията на „hard“ и „soft“. При „hard“ факторите акцентът е поставен 

върху количествените резултати и към тях спадат стратегията, структурата и системите. 

При „soft“ подходи се обръща внимание на личността на служителите, техните емоции и 

поведенчески реакции, стилът на управление, способностите и споделените ценности. 

По този начин се изгражда гъвкавост и адаптивност на служителите за постигане на по-

висока отдаденост в процеса на работа (Aleksandrova, 2017). Според тази концепция на 

Маккинзи, само тези организации, в които всички седем елемента са взаимно свързани, 

могат да функционират и да се развиват ефективно (Antonova, 2017). 

Освен необходимостта от обучение и развитие на персонала, нараства и 

необходимостта от използването на подходи за оценка на ефективността  на  обучението  

в  организациите  с  оглед  постигането  на  по-високи резултати при обучителни практики 

и дейности. Моделът на Доналд Къркпатрик, известен като „модел за оценка на четири 

нива“, представлява рамка за оценка на ефективността на обучителните програми 

(Kirkpatrick,  2016). По своята същност той представя изводите по отношение на 

ефективността на обучението без да се отчитат други заобикалящи фактори, оказващи 

влияние на процесите на обучение (Bates, 2004). Фокусът на модела е насочен изцяло 

върху резултатите от обучението и въплъщава разбирането, че ако оценителите измерват 

едно или повече от едно от четирите нива, ще получат адекватна оценъчна информация 

(Митева, 2019). 

Друг модел за управление на човешките ресурси в организациите е моделът на 

Епщайн. По мнение на автора, този модел предлага подход за анализ и оценка, като се 

вземат предвид финансовия, социалния и екологичния фактор. Заедно с оценката на 

резултатите от дейността, моделът позволява да се съгласуват и координират дейностите 

по различните направления, да се мотивират служителите и да се подобри влиянието на 

действията в икономически, социален и екологичен аспект (Epstein et al., 2003).  
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Посочените по-горе подходи и модели разкриват значителни възможности за 

усъвършенстване и устойчиво управление на заетите лица в софтуерния бизнес (Фиг. 1). 

 

 

Фиг. 1. Устойчиво управление на човешките ресурси 

Източник: Адаптирано по Antonova (2017) 

 

Подходящите стратегии и подходи за управление и по-добрата квалификация на 

хората води до увеличаване на възможностите за адекватно реагиране на бързо 

променящата се пазарна среда, подобряване на качеството и производителността на 

труда, увеличаване на печалбата, подобряване социално-психологическия аспект и 

постигане на по-висока мотивация при служителите в софтуерния бизнес (Antonova, 

2017). 

 

2. МОДЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ЗРЯЛОСТ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА 

ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ 

РЕСУРСИ 

Управлението на човешки ресурси в организациите е сложен процес, който налага 

разработването на системи и политики за стратегическо управление, оценка на 

резултатите, система за управление и мотивация на персонала, система за контрол на 

резултатите и други (Antonova, 2017). 

 В ерата на технологиите, за да се постигне целенасочено управление и да се 

изгради технологична инфраструктура на процесите, организациите се нуждаят от 

помощта на хардуерни и софтуерни услуги. За подпомагане на организациите при 

разработването на софтуерни стратегии се използват определени модели. Capability 

Maturity Model (CMM) и Capability Maturity Model Integration (CMMI) са два от тези 

модели, прилагани за оценка на способността за успешно изпълнение на софтуерните 
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процеси. Разработеният от института по софтуерно инженерство модел за оценка на 

зрялост – Capability Maturity Model, очертава характеристиките на завършен и качествен 

процес по разработка на софтуер. Моделът описва ключовите елементи на изграждането 

на ефективен софтуерен процес и обхваща практики за планиране, управление, 

разработка и поддръжка (Curtis et al., 2009).  

CMM може да се използва за цели като:  

● подобряване на софтуерния процес, при планиране, разработка и 

поддръжка; 

● оценки на софтуерните процеси и определяне на задачите с висок 

приоритет; 

● съставяне на обучен екип от софтуерни специалисти, квалифицирани да 

изпълняват поставените задачи. 

CMM предоставя рамка, състояща се от пет нива на зрялост, които полагат 

последователни основи за подобряване на процесите (Serrano, 2013). Прилагането на 

модела CMM е от основно значение за всяка дългосрочна организационна стратегия. 

Тази методология е в основата на повечето системи за управление, които са 

предназначени да подобрят качеството на изработката и доставката на всички продукти 

и услуги. Актуалността на CMM се крие в това, че помага на софтуерните компании да 

постигнат последователност, предвидимост и надеждност. Петте нива на зрялост 

определят скала за измерване на зрелостта на софтуерния процес на организацията и за 

оценка на процесите (Фиг. 2).  

 

Фиг. 2. Нива на CMM 

Източник: Разработка на автора 

 

Начало Повторяемост Дефиниране Управление Оптимизиране
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Разделянето на нива дава възможност на организациите да приоритизират  

усилията си за подобряване. Всяко ниво на зрялост включва набор от цели за 

стабилизиране на компонент от процеса. Постигането на по-високо ниво от рамката за 

зрялост води до увеличаване на процесните възможности на организацията. Петте нива 

на зрялост на софтуерните възможности са:  

Ниво 1 (Начално): Първото ниво както на CMM описва незряла организация без 

дефинирани процеси, изпълнявани по хаотичен начин.  

Ниво 2 (Повтаряне): Организации, които повтарят някои процеси, достигат ниво 

2 на CMM. Това е необходимо, за да се повторят предишни успехи на проекти с подобни 

приложения. 

Ниво 3 (Дефиниране): CMM ниво 3 налага документиране и стандартизиране на 

процеси за установяване на последователност в цялата организация. Всички проекти 

използват одобрена версия на стандартния софтуерен процес на организацията за 

разработване и поддържане на софтуер. 

Ниво 4 (Управление): CMM Ниво 4 изисква организациите да постигнат контрол 

върху процесите чрез използване на количествени статистически техники (Gupta).  

Ниво 5 (Оптимизиране): CMM Ниво 5 налага използването на количествени 

инструменти за управление на подобряването на процеса (Itgovernance, 2022).  

Разработването на качествен софтуерен продукт в рамките на бюджета е 

основната цел на всяка фирма за разработка на софтуер, която се стреми да надмине 

своите конкуренти. Необходимо е създаването на по-ефективни модели за оценка на 

зрелостта на софтуера (Alyahya et al., 2009). Непрекъснатият стремеж към 

усъвършенстване на процесите води до появата на Capability Maturity Model 

Integration (CMMI).  

CMMI е наследник на CMM и комбинира редица модели на зрялост в един 

интегриран модел на зрялост на способностите. CMMI може да се използва за насочване 

на подобряването на процесите в проект, подразделение или цяла организация (Software 

Engineering Institute, 2006). 

CMMI се прилага при: 

● разработване на продукти и услуги — CMMI за развитие (CMMI-DEV); 

● създаване, управление и доставка на услуги — CMMI за услуги (CMMI-SVC); 

● придобиване на продукти и услуги — CMMI за придобиване (CMMI-ACQ). 
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Структурата на CMMI и структурата на софтуера CMM са сходни по отношение 

на нивата на зрялост, но разликата между тях се състои в това, че CMMI предлага две 

представи за зрелостта на процесите: поетапно представяне с пет нива на зрялост, точно 

като софтуерния CMM и непрекъснат модел, при който всяка област на процеса има свое 

собствено ниво на зрялост. Основната разлика между CMM и CMMI е, че първият се 

фокусира върху оценката дали дадена организация изпълнява конкретни задачи, 

свързани с процеса, или не, докато вторият се фокусира върху изграждането на 

архитектура за целия процес на разработка (Таблица 1). 

Таблица 1 

Сравнение на CMM и CMMI 

Ниво CMM CMMI 

1 
Както при CMM, така и при CMMI описва незряла организация без 

дефинирани процеси, изпълнявани по хаотичен начин. 

2 
Повторяемост на процеси, за постигане 

на предишни успехи. 

Управление на организационните 

изисквания чрез планирани и 

контролирани процеси. 

3 

Документиране и стандартизиране на 

процеси за установяване на 

последователност в организацията. 

Надгражда CMMI ниво 2 и описва 

организационните процеси в 

стандарти, процедури, 

инструменти и методи. 

4 

Контрол върху процесите чрез 

използване на количествени 

статистически техники. 

Също като при CMM, но също 

така идентифицира подпроцеси, 

които значително допринасят за 

цялостната ефективност на 

процеса. 

5 

Налага използване на количествени 

инструменти за управление на 

подобряването на процеса. 

Фокусира се върху 

непрекъснатото подобряване на 

производителността на процеса 

чрез постепенни и иновативни 

технологични подобрения. 

Източник: Адаптирано по Bhandari (2022) 

 

CMMI документира най-добрите практики в индустрията, категоризирани в 

отделни области на интереси. Използва ориентиран към резултатите подход, като 

дефинира и измерва ключови области на ефективност (Kulpa, 2003). 

Според CMMI Institute, най-новата версия е CMMI V2.0 и е създадена за 

подобряване на бизнес представянето, по-добро използване на настоящите практики, 

изграждане на гъвкава устойчивост, улесняване на възприемането на модела. Според 

института CMMI, версия 2.0 ще подобри удовлетвореността на клиентите, ще доведе до 
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увеличено привличане и задържане на клиенти, както и до повишена производителност 

и ефективност и ще намали рисковете, свързани със CMMI. 

CMMI V2.0 съдържа няколко компонента, предназначени да работят заедно, за да 

осигурят на бизнеса ясен път за постигане на целите си: 

✓ обучение и сертифициране; 

✓ оценка; 

✓ опростен модел за подобряване на производителността; 

✓ преработени системи за онлайн ресурси и инструменти. 

Този модел има за цел да улесни фирмите, за да подобрят цялостната си 

производителност. 

Модел, който описва процесите на непрекъснато усъвършенстване и подобряване 

на управлението и развитието на човешки ресурси, част от семейството на CMM 

моделитe на зрялост на процесите, е People CMM (P-CMM). 

Рамката на P-CMM позволява на организациите да се фокусират върху ключови 

области на процеса и да положат основи за подобряване на практиките при изграждането 

на цялостна система за управление на човешки ресурси. P-CMM изисква всички 

подобрения, интервенции, политики и процедури да се прилагат в цялата организация, 

за да осигури последователност на фокусиране върху увеличаване на положителните 

ефекти и насърчаване на индивидуалните иновации и творчество. 

Традиционно моделите за зрялост на процесите като ISO/IEC 15504 или CMMI се 

фокусират върху организационното подобрение по отношение на оперативните процеси 

на разработка. За разлика от тях P-CMM се фокусира върху хора, процеси, продукти и 

технологии за успешно предоставяне на продукти и услуги. Рамката на P-CMM 

позволява на организациите постепенно да се фокусират върху ключови области на 

процеса и да положат основи за подобряване на практиките на работната сила (Turetken, 

2004). 

Подобно на останалите модели на зрялост, разработени в Института за софтуерно 

инженерство (SEI) към университета Карнеги-Мелон, P-CMM се състои от нива на 

зрялост, които установяват последователни основи за непрекъснато подобряване на 

компетенциите на човешките ресурси. Те започват от Ниво 1, където практиките се 

изпълняват хаотично и често не успяват да се постигнат поставените цели, до 

оптимизираното ниво (Ниво 5), където всеки в организацията е фокусиран върху 

непрекъснатото подобряване на своите способности (Таблица 2). 
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Таблица 2 

Процесни нишки в People CMM 

Нива на 

зрялост 

Нишки на процесната област 

Развитие на 

индивидуални 

способности 

Сформиране 

на екипи и 

култура 

Мотивация и 

управление на 

представянето 

Формиране на 

работната 

сила 

1 

Начало 
Липсват дефинирани практики 

2 

Повторяемост 

Обучение и 

развитие 

Комуникация и 

координация 

Компенсации 

Изпълнителен 

мениджмънт 

Работна среда 

Наемане на 

служители 

3 

Дефиниране 

Анализ и 

развитие на 

компетентностит

е 

Култура на 

участие 

Практики 

базирани на 

компетенции 

Кариерно 

развитие 

Планиране на 

работна сила 

4 

Предвиждане 

Активи базирани 

на 

компетентности 

Менторство 

Развитие на 

работата в 

екипи 

Количествено 

управление на 

изпълнението 

Управление на 

организационн

ите 

възможности 

5 

Оптимизиране 

Непрекъснато подобряване на 

способностите 

Групиране на 

организационното 

представяне 

Иновации при 

работната сила 

Източник: Адаптирано по Curtis, Hefley, Miller (2009) 

 

Петте нива на зрялост на People CMM са: 

Начално – ниво, при което липсват дефинирани практики. 

Повторяемост – ключовите области на процеса на Ниво 2 се фокусират върху 

въвеждането на дисциплина в дейностите на работната сила. Те включват работна среда, 

комуникации, персонал, управление на производителността, обучение и компетенции. 

Дефиниране – ключовите области на процеса на ниво 3 са насочени към въпроси, 

свързани с идентифицирането на основните компетенции на организацията и 

привеждането в съответствие с нейните дейности по управление на хората. Те включват 

анализ на знания и умения, планиране на работната сила, развитие на компетенциите, 

кариерно развитие, култура на участието. 

Управление – ключовите области на процеса на ниво 4 се фокусират върху 

качественото управление на организационния растеж, в способностите за управление на 

хората и в създаването на екипи, базирани на компетенции. Те включват наставничество, 



Стаменова, С. Подходи и модели за развитие на човешките ресурси в 

софтуерните компании 
с. 43–57 

 

СДРУЖЕНИЕ „КРЕАТИВНО ПРОСТРАНСТВО“ | ISSN 2738-8719 54 

 

тийм-билдинг, екипно базирани практики, управление на организационните 

компетенции, подобряване на производителността. 

Оптимизиране – ключовите области на процеса на ниво 5 обхващат въпросите, 

които се отнасят до непрекъснатото подобряване на методите за развитие на 

компетентност, както на организационно, така и на индивидуално ниво. Те включват 

развитие на лични компетентности, иновации на работната сила и менторство 

(Tarnowski, 2014). 

Интегрирането на моделите за зрялост на способностите е набор от практики, 

които се прилагат в компаниите с цел подобряване на процесите и повишаване на тяхната 

ефективност (Dos Santos, 2009). Разгледаните подходи за управление на човешките 

ресурси показват първостепенната значимост на човешкия фактор в софтуерните фирми 

и необходимостта от неговото постоянно развитие и усъвършенстване. Ползите от 

прилагането на подходящи системи за управление на персонала, изградени на основата 

на CMM моделите са много, но сред тях се открояват: 

• изграждане на практики за подобряване на процесите на подбор на персонал 

в софтуерните компании и неговото професионално развитие; 

• придобиване на високо конкурентно предимство, чрез повишаване на 

квалификацията на заетите в организацията лица; 

• повишаване качеството на предлаганите софтуерни услуги. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Отделът по управление на човешки ресурси е важна организационна единица в 

софтуерния бизнес и неговият успех или провал засяга цялата организация, което прави 

инвестициите в човешки капитал и политиките за управление на труд основен фирмен 

приоритет. В непрестанно променящата се бизнес среда е необходимо добро управление, 

анализ на тенденциите и осигуряване на устойчиво развитие на човешкия капитал. 

Поради взаимната обвързаност на отделните функции за управление при съвременната 

управленска наука е необходимо организациите да внедряват и да поддържат система за 

устойчиво управление на човешки ресурси, която да гарантира постоянен мониторинг на 

дейностите, координация и целенасоченост на процесите (Antonova, 2017). 

Автоматизирането на процесите по развитие, оценка и подбор на персонал е ключов 

елемент при реализирането на моделите на устойчиво развитие на персонала и води до 
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повишаване на производителността и конкурентоспособността на софтуерните 

компании. 
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APPROACHES AND MODELS FOR DEVELOPMENT OF HUMAN 

RESOURCES IN SOFTWARE COMPANIES 

Slavka Stamenova 

ABSTRACT 

In order to carry out their activities, public and business organizations must have the 

necessary resources to achieve their desired results. Human resources have a major strategic 

role and are undoubtedly a driving force in the development of companies. The quality selection 

of employees is one of the main factors helping to realize the goals of software companies. The 

conditions for a company to be certified at a high level of maturity are the presence of realized 

key practices in the field of human resources, aimed at the improvement of employees regarding 

current and future tasks, as well as their personal career development. The purpose of this 

publication is to present approaches and models suitable for application in the process of 

selection and professional development of human resources in software companies, as well as 

maturity assessment methods used to create an effective system for their management. 
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