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Отказ от отговорност

Нито Европейската комисия, нито което и да е лице, действащо от 

името на Комисията, носи отговорност за начина, по който би могла 

да бъде използвана информацията, която следва. Изразените гледни 

точки са тези на авторите и те не отразяват непременно гледните 

точки на Европейската комисия. Нищо в тази брошура не изразява 

косвено или пряко каквато и да било гаранция. Резултатите следва 

да бъдат използвани единствено като насока като част от цялостна 

стратегия.

© European Communities, 2015. 

Възпроизвеждането е разрешено, при условие че е посочен 

източникът.
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Предговор

За да бъде Европа конкурентоспособна, за да се развива и да 

създава работни места, трябва да гарантираме, че разполагаме с 

хората, които могат да ръководят цифровите иновации и трансфор-

мацията на индустриите. Новите технологии са основен двигател на 

растеж, подпомаган от идеи на висококвалифицирани специалисти 

и бизнес лидери (e-leaders). Изчисленията показват, че до 2020 г. 

недостигът на специалисти в цифровите технологии ще достигне 

над 800 000, за e-leaders ще бъде 200 000. През май миналата година 

Европейската комисия даде начало на Стратегията за цифров единен 

пазар. След създаването му, годишният принос на Цифровия единен 

пазар за европейската икономика може да възлезе на 415 милиарда 

евро. 

e-Leadership е ключов компонент от стремежа на Стратегията за 

цифров единен пазар към насърчаване на цифрови умения, 

необходими за съвременната европейска индустрия. Заинтересова-

ните страни призовават държавите-членки да увеличат подкрепата 

си за развитие на умения за e-Leadership. Европейският Strategic 

Policy Forum по цифрово предприемачество препоръча съдържание-

то на уменията за e-Leadership да стане част от обучението по 

мениджмънт и образователните програми за бизнес лидери и 

старши държавни служители. Съществува широко съгласие за 

необходимостта от съвместни усилия в европейски мащаб, насочени 

към предлагане на умения за e-Leadership във всички сектори на 

индустрията и в предприятията. 
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Този документ излага в резюмиран вид най-съвременните постиже-

ния в развитието на умения за e-Leadership в Европа и конкретни 

примери за най-добри практики и прилагането на паневропейските 

насоки, разработени от индустрията и научните среди. Бъдещите 

издания ще разгледат изискванията на бизнеса за лидерски умения, 

които се възползват от цифрови и главни базови технологии, 

включително най-съвременните производствени технологии. 

Надяваме се публикацията да е полезна!

Lowri Evans
Генерален директор

Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, 
предприемачество и МСП“

Европейска комисия
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e-Leadership - Ключов елемент за 
насърчаване на конкурентоспособ-
ността и потенциала за иновации на 
Европа

e-Leadership е от ключово значение за дружествата и индустрията с 

оглед постигането на отлични резултати в дейността им. 

e-Leadership е ключът към използването на нови цифрови техноло-

гии за иновации и трансформация, управлявани в съответния 

организационен 

контекст и включени като неразделна част от бизнес стратегията. 

Умения за e-Leadership представляват уменията, необходими на 

човек, за да инициира и реализира цифрови иновации:

• Стратегическо лидерство: Ръководене на персонал с различни  

 специалности и влияние върху различни заинтересовани страни 

 (с различни функции, с различно географско положение)

• Бизнес нюх: Способност за иновации в бизнес и оперативни  

 модели, които да предоставят стойност на организациите

• Познания по цифрови технологии: Визия и амбиция за промяна  

 в бизнеса за постигане на по-високи резултати, чрез използване- 

 то на тенденциите в цифровите технологии и превръщането им  

 във възможности за иновации.
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e-Leadership в Европа - Предприети 
действия 

Стратегията на ЕС за e-skills, основана върху съобщението на 

Европейската комисия „Е-skills през 21-ви век: Насърчаване на 

конкурентоспособността, растежа и работните места“ (2007), е 

главен елемент от стремежа за повишаване на конкурентоспособ-

ността, продуктивността и капацитета за иновации на европейските 

предприятия. Тя спомага за подобряване на рамковите условия за 

иновации, растеж и нови работни места в областта на цифровите 

технологии, и също така препоръчва знанията, уменията, компетен-

циите и иновативността на работната сила да бъдат постоянно 

осъвременявани чрез ефективен процес на учене през целия живот. 

През 2013 г. Европейската комисия сложи началото на „Широка 

коалиция за работни места в областта на цифровите технологии“, 

чрез която да увеличи и ускори усилията за преодоляване на 

недостига на цифрови умения.

Триъгълник на умения за e-Leadership

Стратегическо
лидерство

Бизнес
нюх

Познания
по цифрови 
технологии
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В този контекст Европейската комисия даде началото на специална 

инициатива за умения за e-Leadership, приветствана и подкрепена от 

заинтересованите страни. Началото й беше поставено през 2013 г.  

с основен акцент върху големи предприятия, а през 2014 г. беше 

разширена, обхващайки малки и средни предприятия, бързо- 

разрастващи се фирми и новосъздадени предприятия. Предвижда  

се през 2016 г. мащабът на инициативата да бъде разширен. 

Темата за уменията за e-Leadership е неразделна част от 

политиките и дейностите по цифровото предприемачество. 

По-специално докладът относно „digital transformation of European 

industry and enterprises“ (март 2015 г.) на „Европейски форум за 

политика по цифрово предприемачество“ препоръчва допълнително 

насърчаване на цифровото лидерство и настоява за включване на 

съдържание по умения за e-Leadership в общото обучение по 

мениджмънт и в образователните програми за бизнес лидери и 

старши държавни служители. 
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Европейската комисия също така постави началото на инициативата 

Startup Europe, която е насочена към ресурсите, необходими на 

предприемачите - като например венчър капитал и бизнес акселера-

тори - и се стреми да подобри бизнес средата за уеб и ИКТ предприе-

мачи, така че идеите и бизнесът им да могат да се развиват. Тя вече 

проведе събитието „Startup Europe Comes to Silicon Valley“, на което 

технологични фирми от ЕС, инвеститори и създатели на политики от

двете страни на Атлантика проведоха срещи в течение на седмица в 

САЩ, за да обменят идеи. 

На 6 май 2015 г. Европейската комисия прие съобщение „Цифров 

единен пазар за Европа“, който съдържа 16 инициативи, които да 

поставят основите на цифровото бъдеще на Европа. Текстът изрично 

признава първостепенното значение на цифровите умения и 

професионализма в областта на ИТ.

Работни групи от изтъкнати експерти обсъдиха ключови въпроси, свързани с e-Leadership

Jan Muehlfeit, Global Strategist |Наставник|Ментор ръководи 
днешните дебати в ролята си на председател 

Charlotte Holloway, Head of Policy, techUK говори по въпросите 
на e-Leadership: От гледна точка на търсенето
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Европейската конференция по Digital and Key Enabling Technologies 

Skills (проведена на 1 и 2 юни 2015 г. в Брюксел, вж.: www.

leadership2015.eu) събра над 300 участници от държавната админи-

страция, научните среди и бизнеса, които обсъдиха новостите при 

уменията за e-Leadership и главни базови технологии. 

Прогнозиране на търсенето - Европа 
се нуждае от над 40 000 нови e-leaders 
годишно до 2020 г. 

В цялата европейска индустрия е налице стремеж за повишаване на 

качеството на e-Leadership. Макар към момента да няма официална 

статистика относно търсенето или предлагането на умения за 

e-Leadership, за 2015 г. иновативните позиции за e-Leadership в 

Европа са приблизително 620 000 e-leaders, като над половината от 

тях са в бизнес звена в компаниите, а не толкова от ИТ отделите. Тази 

приблизителна оценка включва лица, които имат идеи и разработват 

иновативни ИТ проекти в организации - малко вероятно е всички те 

да притежават пълния набор от умения, който да ги превърне в 

успешен e-leader.

Gary Kildare, завеждащ „Човешки ресурси“, IBM Corporation 
Europe представи гледната точка на световна компания в 
областта на ИТ и услугите

Silvia Leal, Научен директор 
в IE Business School, Мадрид, 
говори за портфолиото от 
програми за e-Leadership на 
IE Business School за изпълни-
телен персонал, МСП и 
новосъздадени предприятия 

Проф. Peter Kelly от Aalto University говори за практиката на 
предприемачество за висок растеж

Philippe Trichet, Директор цифрови специалисти, The Boston 
Consulting Group, говори за Agile Leadership: Five Imperatives for 
Navigating Digital

e-Leadership 
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При прогнозирането на търсенето на e-Leadership разчитаме на 

приблизителни изчисления за темпа на растеж по аналогия с 

най-високо квалифицираните ИТ позиции, за които има направени 

такива изчисления . Очакваме търсенето на e-Leadership да се 

увеличи средно с 4,6% до 2020 г., когато прогнозите са то да 

достигне 776 000. 

Вземайки предвид търсенето вследствие на разширяването и 

търсенето вследствие на смяна на кадри, Европа ще се нуждае от  

200 000-250 000 допълнителни e-leaders до 2020 г. или 40 000-50 000 

годишно. Данните, използвани за тези изчисления, се подкрепят и от 

набор от данни за „екосистемата“ на e-Leadership, свързани с 

търсенето и предлагането на умения за e-Leadership чрез 

e-Leadership scoreboard. 
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e-Leadership в резюме – европейска 
scoreboard

e-Leadership scoreboard следи напредъка в развитието на уменията 

за e-Leadership, като обхваща екосистемата на e-Leadership, 

включително: 

• образование за e-Leadership, 

• Количество работна сила с потенциал за e-Leadership

• Структурни променливи, позволяващи използването на 

 възможностите за e-Leadership, и 

• политики за реализация на e-Leadership или други движещи 

 механизми. 

При scoreboard се използват индикатори от първични и вторични 

източници. Тя сравнява „представянето“ на държавите-членки на ЕС 

в областта на e-Leadership и посочва сравнителните силни и слаби 

страни на e-Leadership екосистемите между държавите с цел да 

предостави информация за обсъждане на политиките на национално 

ниво и на ниво ЕС.

Моделът със scoreboard измерва факторите, които има вероятност 

да повлияят на търсенето и предлагането на умения за e-Leadership 

във всяка от страните. Той предоставя ценни данни за това как се 

представят държавите в характерни e-Leadership области, които са 

признак за използване на възможностите за иновации за бизнес 

растеж, и предлага направления за бъдеща дейност.

Общо 24 индикатора са организирани в четири направления и са 

разделени на няколко градивни компонента.
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Националните scoreboards са неразделна част от 28-те индивидуал-

ни доклада за всяка държава-членка на ЕС, като те очертават 

моментната картина на ситуацията на национално ниво, по 

отношение на политиките, инициативите, практиките, обучението в 

областта на e-Leadership, висшето образование и обучението на 

изпълнителен персонал и scoreboard. Индивидуалните доклади за 

страните могат да бъдат изтеглени от http://leadership2015.eu/

documents/ и http://eskills-lead.eu/documents/.  

Индекс за e-Leadership - Сравнителен 
анализ между държавите-членки 

Индексът за e-Leadership съчетава различните измерения на 

e-Leadership scoreboard, за да проследи и направи сравнителен 

анализ между държавите-членки на ЕС. Той комбинира индикатори 

за бизнес климата и политиките, инфраструктурата и съответните 

резултати в областта на e-Leadership. Целта му е да отговори на 

необходимостта от показатели и практики, които могат да измерят и 

дадат задълбочена информация за e-Leadership. Отделните държави 

могат да използват индекса, за да проследят представянето си в 

течение на времето или да съпоставят равнището си на развитие  

с това в другите страни, да идентифицират образци за  

подражание и да научат как различните политики  

могат да повлияят на практиката в областта  

на e-Leadership.

Европейска карта на квартилите  

на индекса за e-Leadership

Източник: empirica 2015 г.

Талантливите служители в областта на 
цифровите технологии се развиват най-
добре в отворена, сплотена, изследователска 
култура, в която членовете на екипите 
могат да учат и да се развиват сред 
критична маса от свои колеги, а не в среда 
на дребнава бюрокрация, която ограничава 
тези талантливи служители в областта на 
цифровите технологии и създава пречки за 
иновациите.

Philippe Trichet
Директор цифрови специалисти, THE 
BOSTON CONSULTING GROUP

e-Leadership 
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 Група 1: повече от 35% под средното за ЕС

 Група 2: по-малко от 35% под средното за ЕС



Индексът за e-Leadership е тясно свързан с данните за БВП, а също и 

с индикатори, свързани с технологии, като например Networked 

Readiness Index (на Световния икономически форум), но отклонения-

та в кривите за тенденциите при технологиите и БВП показват кои 

държави се представят „по-добре“ и кои „по-лошо“, отколкото 

демонстрираната икономическа и технологична зрялост. По-специ-

ално Ирландия, а също и Белгия и Обединеното кралство, показват 

признаци за положително отклонение от „тенденцията“ за по-голяма 

e-Leadership зрялост, което е свързано както с по-голяма икономиче-

ска по-мощ, така и с по-голяма цифрова зрялост, като при тях се 

наблюдава по-високо от очакваното ниво на e-Leadership.
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Индекс за e-Leadership и Networked Readiness Index

Индекс за e-Leadership и Networked Readiness Index
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 Група 3: по-малко от 35% над средното за ЕС

 Група 4: повече от 35% над средното за ЕС



По-широко място в политиките за 
цифрови умения 

Осигуряването на умения за e-Leadership на МСП и на предприема-

чите все още се смята за второстепенно спрямо добре установени 

цели на политиките като например внедряването на цифрови 

технологии; основни цифрови потребителски умения; въвеждането 

на e-government и e-business; достъп до венчър капитал; или 

субсидии за новосъздадени предприятия. Все пак Програма за 

e-skills - 2007 и последващите инициативи за умения за e-Leadership 

от Европейската комисия подтикнаха някои държави-членки да 

проведат обществени обсъждания и спомогна за разработването на 

подходящи мерки.
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Източник: empirica 2015 г.

Политиката по e-Leadership включва няколко сектора и обхваща широк 
спектър от области на политиките

Политики по
научни из-

следвания и 
иновации

Политика за 
заетост

Програма в 
областта

на цифровите 
технологии

Политики за 
умения

Политики
за 

предприема-
чество

Подкрепа за 
инвестиции

Политики за
МСП

Политики за 
висшето и

професионално-
то образование

e-Leadership 
Цифрови умения за МСП

e-Leadership Scoreboard България

Инициативи в областта на политиките и 
от заинтересованите страни - умения 

за цифрово предприемачество

Инициативи в областта на политиките и 
от заинтересованите страни - образова-

ние и обучение по e-Leadership

Инициативи в областта на полити-
ките и от заинтересованите стра-
ни - умения на ИКТ специалисти

Капацитет за 
иновации

Състояние на 
развитието на cluster

Предприятия, които 
наемат ИКТ специалисти

Наемане на работа 
в сектори с активно 
използване на ИКТ 

Наемане на работа в 
ИКТ сектора

Бързоразвиващи се пред-
приятия в сектори с активно 

използване на ИКТ 

Бързоразвиващи се пред-
приятия в ИКТ сектора

Новозавършили „Бизнес 
администрация“ 

Новозавършили 
„ИКТ“ 

Тесни специалисти по 
„ИКТ“

ИКТ мениджъри, 
архитекти и анализатори

Линейни 
мениджъри 

Качество на училищата по 
мениджмънт 

Корпоративно обучение на 
ИКТ/ИТ специалисти

Образователни програми за магистри/
изпълнителен персонал, съчетаващи 

ИКТ и бизнес

Навлизане на технологи-
ите на фирмено ниво

Влияние на ИКТ върху 
нови услуги и продукти

Наличие на най-съвре-
менни технологии

Предприятия, използва-
щи социални мрежи 

Предприятия,  
използващи  

РЧИД 

България (26-то място)Средно за ЕС

Програми за e-Leadership 
кандидати



Понастоящем едва осем държави-членки вече провеждат решителни 

инициативи в областта на образованието и обучението по 

e-Leadership: Ирландия, Обединеното кралство, Италия и Дания, 

както и Белгия, Испания, Малта и Нидерландия. На други места 

обхватът и последователността при създаването на политики са все 

още ограничени и в повечето страни липсва основна стратегия и 

постоянно внимание към e-Leadership при създаването на политики. 

Партньорството между множество заинтересовани страни (ПМЗС) е 

с доказан успех в областта на e-skills. ПМЗС събира частния бизнес и 

работодателите с традиционната образователна система и допълва 

услугите, предоставяни от публичния сектор с традиционни 

източници и знания.

В областта на e-Leadership развиването на тези партньорства до 

същото ниво, както при дигиталната грамотност и уменията на ИТ 

специалистите, ще изисква съгласуване между основни заинтересо-

вани страни по отношение на действия, повишаване на информира-

ността по темата и насърчаване на обучението. 
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Най-добри практики по основни  
области

Специализираните обучителни програми по e-Leadership често 

пъти са плод на сътрудничеството между бизнеса и образованието. 

Степените Tech Industry Gold в Обединеното кралство са обвързани с 

ICS Leadership Development Programme в Ирландия и програмите за 

интензивно обучение и за получаване на магистърска степен по 

Knowledge Based Entrepreneurship в Малта. Партньорският подход 

спомага за адаптиране на учебните програми спрямо нуждите на 

работодателите. 

Образователни програми за допълнителни професионални 

познания се създават в отговор на осезаемата липса на предложе-

ния, които да отговарят на изискванията на МСП и на предприемачи-

те по отношение продължителност и цена. Примери в тази връзка са 

London‘s Mobile Academy; THNK, Amsterdam School of Creative 

Leadership; Cranfield University’s IT Leadership Programme; и 

програмата British Computer Society Digital Leader coaching.

Образование по e-Leadership се предоставя в контекста на 

последващо ниво на университетски програми. За подкрепа на 

конкретни бизнес потребности в областта на цифровите технологии 

се провежда обучение по e-Leadership, при което се използват 

университетски ресурси. Примери за това са Henley Accelerator в 

Обединеното кралство и ECN Network в Австрия.

e-Leadership е ключов фактор за способ-
ността на предприятията да се развиват в 
съвременната икономика и да се възползват от 
възможностите, предоставяни от цифровите 
технологии. Това обаче не може да се възприема 
като даденост, особено сред малките пред- 
 приятия, в които мениджърите често 
изпълняват многоаспектна роля. Създателите 
на политики в ЕС, в държавите и в регионите 
трябва да си сътрудничат, за да гарантират, 
че има създадени мерки, които улесняват 
развитието на e-Leadership в същест-вуващите 
и бъдещите европейски МСП.

Arnaldo Abbruzini
Генерален секретар, Eurochambres

Европа трябва да ускори промяната с 
помощта на цифровизацията. Според наскоро 
одобрените приоритети за петгодишния 
период, ние - Комитета на регионите на 
ЕС- призоваваме за нов предприемачески 
дух, съчетан с работещ цифров единен 
пазар и интелигентна специализация, 
които да доведат до нови умения, знания, 
иновации и работни места. За да бъде 
контурентоспособна, Европа се нуждае от 
няколко региона и града, които да поемат 
ангажимент за активна роля в e-Leadership.

Markku Markkula
Председател, Комитет на регионите на 
ЕС

Институциите на държавната 
администрация, от индустрията и 
образованието могат заедно да се справят 
с предизвикателството на цифровите 
умения през 21-ви век и да гарантират, че 
по-голям брой младежи ще притежават 
цифрови умения и e-Leadership, за да 
станат предприемачи и създатели, и да 
изградят нашия дигитален свят. techUK има 
удоволствието да работи по програмата 
за e-Leadership на Европейската комисия, 
за да съдейства за справянето с това 
предизвикателство.

Charlotte Holloway
Завеждащ отдела по политики и 
заместник-директор, techUK



E-learning и масовите открити онлайн курсове (MOOC) за обучение 

по e-Leadership доказват ползите си, особено в икономически 

по-слабо развитите държави-членки, напр. Start-Up initiative в 

Гърция и Akademia PARP и e-Business Academy в Полша. Атински 

университет по икономика и бизнес неотдавна стартира MOOC за 

обучение по цифрово предприемачество. Във Франция Conservatoire 

National des Arts et Métiers (CNAM) провежда няколко MOOC, 

предназначени за лица, които желаят да придобият лидерски 

умения във френскоговорящите държави.

Субсидирано или безплатно обучение по e-Leadership за МСП се 

предлага от организации за бизнес развитие с цел да бъдат 

обхванати по-голям брой участници. Този подход се използва все 

по-често и за обучение по умения за e-Leadership, напр. в Северна 

Ирландия.

Схеми за високи постижения в e-Leadership са все още рядкост; 

единственият по-значителен пример е Software Campus в Германия, 

който представлява сътрудничество между държавата, образование-

то и бизнеса в подкрепа на млади изследователи в областта на ИКТ, 

показали обещаващи постижения. Макар и да не е ориентиран към 

МСП, някои участници е по-вероятно да основат собствени фирми, 

отколкото да се присъединят към вече доказан „голям играч“.  

Инструментите за самооценка позволяват на МСП сами да оценят 

лидерските си възможности с помощта на онлайн платформа. 

Добър пример в това отношение е инструментът за онлайн атестация 

на LMSA от Северна Ирландия. 

Ваучерни схеми са създадени в някои страни с цел да предоставят 

на МСП по-улеснен достъп и облекчени разходи при получаване на 

консултантски услуги и обучение, напр. Innovationscheckar от 

VINNOVA в Швеция, Enterprise Innovation Voucher в Ирландия и 

ваучерната схема в Дания.
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Образование по e-Leadership в контекста на бизнес инкубатори и 

схеми за бизнес акселератори най-често се предоставя чрез 

консултиране и менторинг, но и чрез образователни курсове по 

мениджмънт в сътрудничество с доказани доставчици, като 

например Infopole Cluster TIC от региона Walloon в Белгия; WAYRA 

- акселераторска програма, стартирана от Telefonica в Испания; 

Telenet Idealabs в Белгия; и European Entrepreneurship Foundation в 

Унгария.

Конкурси за бизнес планове, награди за новосъздадени предприя-

тия и сходни инициативи са популярни инструменти за решаване на 

проблема с осезаемия недостиг на лидерски умения сред младите и 

високообразовани граждани, а също и за мотивиране на хора с голям 

потенциал за цифрово предприемачество. Конкурсите и наградите 

са сравнително евтини , предпочитани от спонсорите способи и са 

лесни за популяризиране. Те обаче не могат да предложат подкрепа-

та, която е необходима на цифровите предприемачи, за да си 

изградят достатъчно добра основа от умения за e-Leadership. 

Насърчаването на умения за e-Leadership сред студенти се 

осъществява в Австрия по инициативата AWS First, Програма за 

млади български лидери, в Германия по схемата Student2Start-up, а 

във Финландия по Demola. Програма за развитие на бъдещи лидери 

в Гърция събира на едно място новозавършили и НПО с цел 

намиране на решение на предизвикателствата в областта на 

лидерството. НПО eStudent в Хърватска се управлява от и е 

ориентирана към перспективни студенти. 

Инициативи, насочени към дами, имат за цел да подпомогнат жени, 

които желаят да заемат лидерски позиции в областта на ИТ. 

Примери за това са everywoman in Technology Leadership Academy в 

Обединеното кралство, която се разви до организация с членове от 

целия свят.  

Предоставянето на ценни съвети и повишаването на информира-

ността се използват за популяризиране на въпроса по умения за 

e-Leadership сред основни заинтересовани страни и широката 

общественост. Във Франция Асоциация Pasc@line е провела 

представително бизнес проучване, изследващо подробно този 

въпрос. 

e-Leadership 
Цифрови умения за МСП



Специфични изисквания за умения на 
МСП и новосъздадените предприятия

Изискванията, които МСП и предприемачите имат по отношение на 

образованието по e-Leadership, са разнообразни, но анализът 

показва, че са налице определени сходни черти. Потребностите от 

многобройни компетенции, които имат бързоразвиващи се МСП и 

предприемачите, могат да намерят отражение в предложения за 

обучение и образование в три области на умения, които съставляват 

e-Leadership: познания по цифрови технологии, бизнес предприем-

чивост и стратегически лидерски умения.

Изискванията към обучението - раз-
нообразно и практически насочено

Илюстрацията по-долу съдържа изискванията за компетенции 

според данните, събрани чрез качествено изследване. 
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Изследванията ни на очакванията, свързани с образованието по 

e-Leadership, показват, че повечето МСП имат нужда от лидери с 

много стабилни, практически, реални цифрови умения. В по-голе-

мите фирми изискванията за цифрови умения, предявявани към 

лидерите, често акцентират върху разбиране за възможностите на 

цифровите технологии (познания за това какво е възможно, 

способности за създаване на бюджет и за разпределяне на работата, 

която трябва да бъде свършена), докато при МСП лидерите са 

по-непосредствени участници в произвеждането на цифровите 

продукти или услуги, или в процесите, подкрепяни от цифрови 

технологии.

Друг важен извод е, че по отношение на цифровите си потребности 

множество МСП разчитат силно на аутсорсинг към консултантски 

фирми, търговци или други партньорски предприятия по веригата 

на стойност. Ето защо изискването за e-Leadership в МСП означава 

ръководене на квалифициран персонал с различни специалности и 

консултанти, изпълнители и търговци, както и други партньори. 

Освен това образователните потребности от техническо съдържание 

за МСП включват cloud computing, big data/data analytics и разра-

ботване на мобилни приложения, а също и на софтуер, на уеб 

страници, както и на програмни езици и среди.

Най-полезните обучения по управление на цифрови технологии 

включват enterprise architecture, управление и мениджмънт.

Други умения за e-Leadership включваха комуникационни умения, 

разбиране на клиентите и пазара, управление на промени и проекти, 

бизнес развитие, продажби и маркетинг. 

Малките и средните предприятия в Европа са 
силно зависими от лидерските способности 
на своите собственици и мениджъри, 
особено на пазари, в които ИКТ може да 
осигури конкурентно предимство. PIN-SME 
приветства действията на Комисията, 
предприети по нашата препоръка за мерки по 
отношение на изискванията към обучението 
за МСП като част от инициативата за 
e-Leadership.

Sebastiano Toffaletti
Генерален секретар, PIN-SME

Източник: empirica 2015 г.

Изисквания за компетенции към предприемачи и бързоразвиващи се МСП, събрани чрез качествено изследване

• Прогнозиране на нуждите от информация

• Разбиране на потребностите на клиента

• Стремеж към намиране на решения

• Комуникация 

• Креативност 

• Самостоятелно обучение

• Ръководене на екип 

• Култури, интернационализация

•  Big data analytics и инструменти
•  Cloud computing и виртуализация
•  Създаване и разработване на мобилни  
 приложения
•  Сложни бизнес системи
•  Разработване на уеб страници  
 и инструменти
•  ИТ архитектура, платформена  
 архитектура
•  Умения в областта на  
 сигурността
•  ERP системи 
• Социални медии

• Връзки с клиенти и продажби

• Създаване на партньорства 

• Бизнес развитие

• Организационна промяна 

• Управление на проекти

• Оптимизиране на процеси 

 • Стратегически маркетинг

• Гъвкава методология

• Business analytics

 • Пазарен анализ

 • Финансови умения

Стратеги-
ческо

лидерство

Бизнес
нюх

Познания по
цифрови тех-

нологии



 

Необходимост от конкретни, кратки, 
гъвкави формати на достъпни цени

Изследването установи изисквания по отношение на формата и 

оперативните подробности при предоставянето на обучение и 

образование: самообучението и индивидуалното наставничество са 

важни, защото се допускат само кратки отсъствия от работа. За 

трансфер на знания и получаване на компетенции често пъти се 

използват консултански проекти. 

Предпочита се обучение на достъпни цени с продължителност от 

няколко дни и гъвкави часови на провеждане, конкретно насочено 

към актуални бизнес проблеми.

Създаделите и основните служители обаче често притежават широка 

основа, придобита във висшето образование.  

За откриване на e-Leadership са важни както  

насочено обучение, така и широка и  

задълбочена основа.
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Бъдещите лидери трябва да открият и 
да дадат възможност на предпримачите 
сред тях – жизнеспособността на техния 
бизнес зависи от способностите им да се 
възползват от възможностите и да ги 
превърнат в печалба.

Peter Kelly
Професор по практика, 
предприемачество за силен 
растеж, гост-преподавател, School of 
Business, Trinity College Dublin, гост-
преподавател, School of Design (MADA), 
Pontificia Universidad Catolica de Chile, 
Сантяго
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Самообучението доминира разноо-
бразна и богата образователна култура 

Освен целта да бъдат установени изискванията, между март и май 

2015 г. сред 118 МСП беше проведено проучване, свързано с 

обучителните практики. Съвкупността не беше представителна, 

затова има известен уклон към датските респонденти, но въпреки 

това резултатите са показателни. 

От отговорилите 118 МСП, 114 посочват поне един „важен“ източник 

на обучение от списъка с 12 източници на обучение. Всяко МСП 

посочи средно шест източника. Специализираното обучение се 

откроява като най-важния обучителен формат за МСП. Образовател-

ни институции за определен сектор или професия, а и „обучение от 

консултанти“ също се посочват често - от 56% и 55%. На висшите 

учебни заведения се гледа като на доставчици на обучение, но 

предимно за отделни курсове (49%) и по-малко за цялостни 

програми (23%).

Процент на МСП, които са посочили по 
един „важен“ източник на обучение в 

своята фирма в областите  
на умения за e-Leadership

 
N=118, онлайн изследване, проведено от 

empirica 
в периода март - май 2015 г.

Източник: empirica 2015 г.

Онлайн бизнесът ни показа колко е важна 
повтаряемостта. Хората обаче рядко 
осъзнават, че това влияе на бизнеса като 
цяло. Една иновативна компания трябва да 
може да постигне повтаряемост във всички 
аспекти на дейността си: при продуктите, 
структурата и основните си ценности. 
Непрекъснато се питаме: „Къде грешим? 
Какво можем да подобрим?“

Ander Michelena
Главен изпълнителен директор и 
съосновател на ticketbis.com

e-Leadership 
Цифрови умения за МСП



Създаване на обучение и 
образование по e-Leadership 

При МСП и новосъздадените предприятия също е налице разнообра-

зие при избора на технологии, вида организация и създаване на 

веригата на стойност, което води и до различни потребности за 

умения за e-Leadership, и поради тази причина е разработена рамка 

за предложения за e-Leadership.

  

В съответствие с определението за умения за e-Leadership, всяко 

образование по e-Leadership следва да има като основна цел 

използването на цифровите технологии за иновации.  

17

Предложенията за e-Leadership могат да са насочени и към трите 

области на компетенции или да акцентират върху една или две 

области, когато те допълват съществуващи умения и компетенции. 

e-Leadership използва зараждащи се или възникващи технологични 

тенденции, които са готови за прилагане на практика и съответно 

се адаптира към новостите в цифровите технологии и прилагането 

им на пазара. Основните съвременни тенденции като мобилност, 

Cloud Computing, Big Data analytics, технологии на социалните 

медии, Internet of Things, ИТ специалисти за работа с клиенти и ИТ 

сигурност следва да бъдат следени постоянно, за да се поддържа 

актуалност.

Тези технологични тенденции трябва да бъдат обсъждани с МСП. 

Ние проведохме такива дискусии и след това се обърнахме към 

успешни МСП, включително бързоразрастващи се фирми с амбиции 

за международно присъствие. Теоретичните определения за 

e-Leadership и нововъзникващи технологии трябва да бъдат 

съпоставени с изискванията за лидерство от практиката, потребно-

стите от умения на МСП и местата, на които съществуват пречки за 

използване на ценна информация при изготвянето на образователни 

предложения.

e-Leadership не е само оптималното 
използване на ИКТ и предоставянето на 
стойност за вашата организация. То е много 
повече. То касае въпроса за подготвеността: 
ако сте подготвени, e-Leadership ще означава 
еволюция; ако не сте, e-Leadership ще бъде 
революция. Във всички случаи по отношение 
на цифровата реалност това е необходимост 
за всички.

Robert Kopal
Доктор, вице-декан по научноразвойната 
дейност, Algebra University College

Съществуващи курсо-
ве и програми

Съществуващи поли-
тики и инициативи

Най-добри практики и 
извлечени поуки

Несъответствия между 
предлагането и търсе-

нето на програми

Образование

Приложимост на и 
последици от техноло-

гични тенденции

Недостиг и празнини 
в текущите умения

Реалности при ученето 
и обучението, придо-

биване на умения

Опит и изисквания на 
висши учебни заведения 
и институции за образо-
вание на изпълнителен 

персонал

Желания по отноше-
ние на съдържанието и 

формата

Потребности на 
индустрията

Бизнес възможности 
и предизвикателства-
та на

•  Мобилността 
•  Cloud Computing
•  Big Data analytics
•  Технологии на 
  социалните медии
•  Internet of Things

Последици за специа-
листите и уменията за 
e-Leadership в МСП и 
новосъздадени пред-

приятия

Технологични 
тенденции

Определение

Цифрови иновации и 
трансформация

Познания по цифрови 
технологии + 

бизнес нюх + стра-
тегически лидерски 

умения

Разделяне на 
умения и компетенции 

по компоненти: e-CF 
и други

Източник: empirica 2015 г.

Създаване на образователни предложения въз основа на резултати от изследвания



Какво представлява предложението 
за обучение по e-Leadership?

e-Leadership може да бъде описано като съчетание на лидерски 

умения, бизнес нюх и познания по цифрови технологии, и е различно 

от традиционното разграничение между ИТ и други бизнес функции. 

Три критерия са ключови при разграничаване на предложение за 

e-Leadership от образователно предложение:

• Търсена целевата група: предложение за e-Leadership е насочено  

 към собственици на фирми и предприемачи, старши специалисти  

 с високи нива на умения и правомощия за вземане на решения, а  

 не толкова към младши специалисти или студенти. При средните  

 предприятия целевата група е съставена от изпълнителен  

 персонал.

• Приложимост спрямо цифровите технологии: Ако темата не е ИТ,  

 то приложимостта й спрямо предприятие в областта на ИТ трябва  

 да е ясно посочена в учебната програма

• Търсено ниво на умения: резултатите от обучението са над  

 бакалавърска степен, т.е. биха могли да са част от магистърски  

 курс.
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Освен това предложението трябва като минимум да съдържа: 

• Иновативна насоченост: бизнес иновация/потенциал за  

 трансформиране като част от предложението; или

• Бизнес актуалност: да не бъде строго академично, а с акцент  

 върху прилагане в професионален или организационен контекст;  

 или

• Стратегическа значимост: успоредно с „техническото“ й  

 приложение се преподава и значимостта на технологията за  

 бизнеса.

Появяват се нови предложения 
за обучение по e-Leadership

Анализ на курсовете от висшето образование и MOOC, предлагани 

от висши учебни заведения и насочени към МСП или предприемачи 

и висококвалифицирани специалисти показва, че в целия ЕС 

съществуват едва 56 програми, които отговарят на трите критерия за 

e-Leadership. От тях три са магистърски програми за изпълнителен 

персонал, четири са магистърски програми по бизнес администра-

ция, 22 магистърски програми по науки, 19 магистратури в други 

области и осем програми за степен, различна от магистърската. Само 

осем от тях са с продължителност 12 месеца или по-кратко, а шест от 

тях са за степен, различна от магистърската, и две са магистратури в 

други области. Силно се откроява липсата на обучение по 

e-Leadership, както и ограниченото предлагане на кратки програми, 

предназначени за конкретни целеви групи, които да отговарят на 

потребностите на МСП и новосъздадените предприятия. 

Програма на Algebra University College по e-Leadership MBA, 

Загреб (Хърватска)

Не съществува e-Leadership без хора. 
В Европа има голям брой безработни, 
представляващи „интелектуална мощ”. 
Трябва да продължим да преквалифицираме 
онези, които работят за по-добро бъдеще. 
Безработните трябва да бъдат наричани 
„преквалифициращи се“.

Hugo de Sousa
Основател и главен изпълнителен 
директор на ALPHAPPL

Инициативата за умения за e-Leadership след-
ва да вземе под внимание конкретните обу-
чителни нужди на МСП, тъй като те имат 
голям дял в икономиката и заетостта в 
Европа.  Краткосрочни, неформални начини за 
разработване на обучение и персонализирани 
умения за e-Leadership могат да допълнят 
системата на официалното образование.

Д-р. Māra Jākobsone
Координатор на латвийската коалиция 
e-skills, вице-президент на LIKTA

e-Leadership 
Цифрови умения за МСП



Разнообразието от пътища към 
e-Leadership е задължително

Профилите за умения за e-Leadership на лидерите в МСП обикновено 

не могат да бъдат придобити само от университетска програма по 

e-Leadership. Те обикновено са резултат от професионален опит, 

образование и обучение, а също и неформално обучение като 

например менторинг и наставничество.
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С разширяване на спектъра на уменията за e-Leadership потребно-

стите на фирмите обикновено ще бъдат свързани с допълнителни 

нива по стълбицата на e-Leadership или с разнообразяване и 

допълване на вече съществуващите умения от същото ниво.

Пътят към e-Leadership може да се промени от информираност и 

любопитство към визия за цифрова трансформация и потенциал за 

иновации – това от своя страна ще наложи изготвянето на план за 

прилагане на практика. Информационните събития и откритите 

лекции запознават голям брой хора от целевите групи с темата и 

стимулират собствената им визия. Бъдещи събития с по-специализи-

рана тематика могат да дадат представа за индивидуалните 

потребности. По-нататъшните етапи могат да включват обучение по 

конкретни умения за e-Leadership и компетенции, чрез традиционни 

образователни програми, специализирани обучителни курсове или 

наставничество, консултации и съвместното създаване на знания.

Главните изпълнителни директори на пред-
приятията и предприемачите са изправени 
пред най-голямото предизвикателство да 
поддържат организациите си оптимизи-
рани и гъвкави. Ето защо инвестициите и 
партньорствата, насочени към ефикасно и 
ефективно укрепване на лидерските умения 
и стратегическите ресурси, са от ключово 
значение. Ролята на членовете на борда и на 
акционерите е да насочват лидерите за спра-
вяне с тези предизвикателства.

William Stevens
Главен изпълнителен директор, Tech Tour. 
www.techtour.com

Източник: empirica 2015 г.

Графика: Tobias Hüsing, empirica, 
Kecheng Liu,  Maks Belitski, 
Weizi Li, Henley Business School, 
Alvaro Arenas, IE Business School, 
2015

Пътят към e-Leadership като рамка за търсенето на e-Leadership бизнес 
и образователни и обучителни предложения

 Умения за 
e-Leadership:  
Нови техно- 

логии и бизнес 
архитектура

Planning 
for 

growth

Social
Media 

Strategy
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manage-
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a Dev 
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на умения и  
компетенции

Образование

Наставничество

Съвместно създаване

Информираност
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    1-5 месеца

> 0,5 години

Технологичен аспект

Бизнес аспект



Курсовете, демонстрирани от партньорските институции, предоста-

вящи висше образование и образование за изпълнителен персонал, 

очертават карта на този път, съсредоточавайки се върху различни 

потребности от e-Leadership на различни етапи. Потребностите 

обхващат от оперативни до стратегически и от цифрови до бизнес 

такива. Бъдещите обучаеми с опит в областта на бизнеса или ИТ 

могат да изберат да започнат от различни оперативни или стратеги-

чески нива.
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Следва да бъдат създадени възможности доставчиците на образова-

ние и обучение да разработват и предлагат подходящи обучителни 

програми и курсове за различните етапи от този път към 

e-Leadership. В допълнение към университетите и бизнес училищата, 

доставчиците могат да включат образователни институции за 

определен сектор или професия, търговски камари, организации за 

наставничество и консултации, а също и издателства.

Доставчиците на висше образование, на професионални и полупро-

фесионални курсове и програми и тези на обучителни материали 

имат готовност да предложат курсове и програми, онлайн и офлайн. 

Консултирането и наставничеството могат да бъдат съобразени с 

конкретните нужди на предприятието. 

Системите за образование и обучение на всички държави-членки на 

ЕС трябва да реагират бързо. MOOC предлагат гъвкава мащабируе-

мост и достигат до голям брой хора, но едно изследване показва, че 

понастоящем покриват доста ограничено областта на e-Leadership. 

Добре развитият пазар за 

„Generation Spain“ се бори с младежката 
безработица, като предоставя умения 
и възможности, които се търсят от 
работодателите. Търсим партньори, 
които да обучат следващото поколение 
млади лидери по един нов начин, съчетаващ 
социални умения, подготвеност за 
професионална реализация и лидерски умения 
с акцент върху дигиталните специалности в 
различните сектори 

Pablo Hernandez
Съдружник, McKinsey & Company

Потенциал за влияние върху предлагането на пазара на труда:

Масов пазар

Физически лица

MOOC

Продуктово обучение и сертифициране от търговци

Предложения от обучителни  
институции

ВО/Изп. персонал
 кратки курсове по e-Leadership

Новосъздадено 
предприятие Разрастване КорпорацияМСП

Подкрепа за местните  
предприемачи от цифрови 

инкубатори и clusters

ВО и Изп. персонал 
пълни програми по e-Leadership
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Alvaro Arenas, IE Business School, 2015

Обучение по e-Leadership според потенциал за влияние върху пазара на труда и жизнения цикъл на предприятието

e-Leadership 
Цифрови умения за МСП

Венчър капитал и 
венчър капита-

лист

Предприема- 
ческо образование 

първоначално 
ВО



сертифициране на обучение от търговци и за продуктово обучение, 

както и за допълнително професионално образование не обхваща 

e-Leadership в достатъчна степен. Кратките курсове, предлагани от 

институциите за висше образование и за образование на изпълните-

лен персонал, които са конкретно насочени към e-Leadership, 

достигат до малък брой хора, а цените за консултации и наставни-

чество са твърде високи. Самообучението следва да бъде разгледано 

като възможност. Най-мащабен терен за подобрения в образование-

то по e-Leadership понастоящем съществува в MOOC и самостоятел-

ното обучение, предложенията за степени след висше образование и 

образование на изпълнителен персонал като част от ученето през 

целия живот, както и при доставчиците на специализирано 

обучение.

Пет авангардни университета 
и бизнес училища

За да решат проблема с липсата на подходящо образование по 

e-Leadership, пет университета и бизнес училища се обръщат към 

бързоразрастващи се и перспективни МСП, за да обсъдят 

потребностите им от обучение и образование и да разработят 

съответните образователни програми.
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Гъвкавостта в програмите на висшето об-
разование и образованието за изпълнителен 
персонал дава възможност на студентите 
и на бизнеса да преследват максимална ико-
номическа стойност, тъй като самите те 
управляват образователните си потребно-
сти и цели. 

Valentina Ivanova
Асистент по информационни технологии 
и услуги, New Bulgarian University

Преодоляването на недостига на умения 
за e-Leadership изисква сътрудничество на 
заинтересованите страни по въпросите на 
търсенето и предлагането, за да се създадат 
нови образователни предложения. e-leaders 
трябва да бъдат гъвкави в намирането на ре-
шения, да притежават солидни управленски 
умения и възможности да използват цифрови 
технологии в своя бизнес. IE Business School 
създаде портфейл от курсове, които подгот-
вят студентите за бъдещи e-leaders.

Alvaro Arenas
Професор по информационни системи в 
IE Business School

Цифровата трансформация на икономиката 
ни генерира както възможности за иновации, 
така и бизнес рискове за МСП. e-skilled business 
и ИТ лидерите са ключови фактори за успех 
при управление на дигиталните активи за 
подкрепа при създаването на ИТ стойност 
за МСП. 

Steven de Haes
Професор, Управление на 
информационни системи, University of 
Antwerp, Antwerp Management School, 
IT Alignment and Governance Research 
Institute

Предприемачите и МСП в Обединеното 
кралство гледат на рамката за e-Leadership 
като на ефективен механизъм за признаване, 
прилагане, трансформиране и използване 
на технологиите. Тя дава възможност 
за ефективно съгласуване на ИТ и бизнес 
стратегии с цел иновации и привличане на 
клиенти.

Maks Belitski
Доктор, лектор по предприемачество, 
Henley Business School

Цифровата стратегия и възможности 
са предварително условие за ефективно 
управление и използване на информационен 
източник, който сам по себе си е от ключово 
значение за успеха на всеки бизнес, който 
използва ИКТ в дейността си.

Kecheng Liu
Професор по приложна информатика, 
Henley Business School, University of 
Reading 

Уменията за e-Leadership обхващат много 
повече от вземането на решения в бизнеса и 
ИТ. Реално e-Leadership означава да се осъзнае 
моментът за дадено решение, така че то 
да помогне на организациите да постигат 
максимални резултати.

Andrea Carugati
Доцент-доктор, ръководител на IS 
Research Group, директор на магистърски 
програми по ИТ, Aarhus University



Подходът на Agile University: 
серия от кратки курсове по 
e-Leadership от New Bulgarian 
University 

В основата на работата по разработването в New Bulgarian University 

(NBU) е виждането, че 

• МСП се нуждаят от знанията и уменията, които университетът  

 предлага, но 

• но не припознават висшите учебни заведения като доставчици  

 на учене през целия живот.

За да бъде преодоляно това предизвикателство, разработването на 

курсовете се съсредоточава върху постоянно подобряване на 

учебната програма въз основа на гъвкава методология, предвижда-

ща поетапни иновации на високо темпо. Традиционният подход, 

следващ каскадния модел на кариерно развитие, възпрепятства 

бързата реакция на променящите се изисквания към уменията. 

МСП се нуждаят от гъвкавост – Agile University съответно ще 

отговори на тези потребности.

Вместо NBU да предлага фиксирана образователна програма с 

продължителност две до четири години: 

• В началото на образователния процес МСП ще определят своите  

 стратегически цели и бизнес потребности. 

• МСП ще се консултира с университета и ще бъде изготвено  

 краткосрочно образователно предложение.

• Ще бъде изготвен проектен модулен списък с потенциални  

 предложения.

• МСП избират образователни модули, които са с най-голяма  

 стойност за тяхната дейност. 

• Започва „образователният спринт“.

• След спринта следва преглед, който цели да провери постигнато- 

 то и да анализира процеса, и да предложи подобрения.

• Следва повторна оценка на бизнес потребностите на МСП спрямо  

 стратегическата цел и 

• Изготвяне на нов модулен списък с образователни предложения,  

 които да отчетат новите потребности и да донесат максимална  

 стойност за дейността на МСП. 

Продължителността на спринта може да е от една седмица до един 

семестър.
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Този процес на редуване на спринт и преглед може да продължи 

успоредно с развитието на стратегическата цел под формата на 

сътрудничество между МСП и университета като подход за учене 

през целия живот. 

Предвижда се съчетание на практически, технически и стратегиче-

ски обвързани курсове, които отговарят на потребностите на целева-

та група:

• Strategy Development for Digital Intensive Organizations

• Cyber Security And Resilient Business

• IT Marketing

• Cloud Technology

• TSP (Total Software Process) Executive Strategy 

• Leading a Development Team.

Модулни полудневни курсове по рас-
теж на МСП, маркетинг чрез социални 
медии и бизнес анализи в Aarhus 
University – Серия за e-Leadership

Aarhus University е разработил „серия за e-Leadership“, която 

включва последователност от четири курса въз основа на установе-

ните изисквания. Курсовете целят да отговорят на потребността от 

трансфер на концентрирани знания в МСП – за постигане на 

желаните резултати от обучението в полудневни курсове. Тези 

курсове се предлагат широко в университетската екосистема за МСП 

и вече има възможност за три пилотни курса. 

Целта е курсовете да продължат да се предлагат и да се адаптират.

Демонстрациите, разработени от Aarhus University, са:

• Social Media Strategy

• Business Analytics 

• Planning/Managing for Growth

• Partner management/ virtual business networks.

Адаптиране на две съществуващи 
дългосрочни програми спрямо по-
требностите на МСП в Antwerp 
Management School

Ограниченото предлагане на краткосрочни, гъвкави курсове по 

важни за бизнеса ИТ направления се усеща особено остро в ИТ 

сигурността, архитектурата и управлението, като не съществуват 

предложения, които да са конкретно насочени към по-малки или 

нови предприятия.

e-Leadership 
Цифрови умения за МСП



В Antwerp Management School, магистърските програми за изпълни-

телен персонал в областта на IT governance и Enterprise Architecture 

не са били съставени така, че да отговарят на потребностите на МСП 

и на целевата група от предприемачи. 

Чрез участието си в проучване на МСП, Antwerp Management School 

получи възможност да адаптира учебната магистърска програма и 

да включи по-интерактивен специализиран подход към поднасянето 

на съществуващата магистърска програма. 

Въз основа на заключенията от проучването беше взето решение на 

индивидуалното наставничество да бъде отделен по-голям дял в 

учебната програма, като така тази услуга се приближи към консулти-

рането.

Нова програма Business School 
Executive Education за МСП, плюс два 
семинара в Henley Business School и 
MOOC, които представят e-Leadership 
на МСП

Henley Business School демонстрира образование по e-Leadership за 

бързоразвиващи се и предприемчиви МСП в четири различни 

области. 
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Четиридневната програма, озаглавена „e-Leadership Skills: New 

Technology and Business Architecture” е изцяло съобразена с 

потребностите на МСП. Макар и все още да не е проведена като 

реален курс, тя ще продължи да се предлага в Henley и в момента 

присъства на пазара в пакет с останалите образователни програми за 

изпълнителен персонал „Be Exceptional”.

Също така в Henley са взели решение да проведат двуетапни 

семинари с целевите групи, на които да демонстрират практическо-

то приложение на преподаденото по e-Leadership.

Като трета стъпка е бил преработен курс по съгласуване на бизнес и 

ИТ аспектите, така, че да е подходящ и за обучаеми от МСП. 

На четвърто място, в момента се изготвя MOOC, който представя 

e-Leadership на целевата група.

-  Ускоряване на фирмения растеж 
 и иновации чрез развитието
 на ефективни умения за  
 e-Leadership 
- Подобряване на представянето 
 на фирмата 

-  Конкурентоспособност чрез  
 цифрови и ИТ стратегии 
-  Увеличаване на оборота чрез 
 ефективно използване на  
 цифрови умения

• Търговски умения
• Стратегически маркетинг 
• Управление и 
• Навлизане на пазара
• Инвестиционни умения

• Използване на тенден- 
 циите в цифровите  
 технологии
• Съгласуване на бизнес и  
 ИТ аспекти
• Business data analytics

Интердисциплинарен хибрид 
Лидер, водещ многостепенни 

екипи

Стратегическо
лидерство

Бизнес нюх

Познания по 
цифрови  
технологии



Въвеждащ MOOC и курс за изпълни-
телен персонал от МСП в Instituto de 
Empresa (IE Business School)

Цифровите технологии могат да помогнат на МСП да станат 

по-конкурентоспособни посредством промени в стратегията и 

посоката, както и по-добра ефективност и ефикасност. В този курс IE 

Business School прави преглед на стойностното предложение за ИТ и 

проучва как трансформацията в технологиите може да предостави 

стойност.

Курсът е преподаван с непосредствен личен контакт в кампуса на IE 

Business Schools в Мадрид и едновременно е предаван онлайн като 

MOOC. Преподава се от трима професори от IE Business School: 

Alvaro Arenas, Jose Esteves и Silvia Leal.

Въз основа на емпирични изследвания курсът „Management of Digital 

Innovation and IT Governance” е бил преработен и адаптиран към нуж-

дите на целевата група. Програмата включва SPOCs (Small Private 

Online Courses) и класически смесени формати на преподаване, 

съчетаващи личен контакт и онлайн дискусионни форуми. Програма-

та е била успешна и ще продължи през следващата година.
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Препоръки за политиките

Следните препоръки имат за цел да осигурят на Европа достатъчно 

умения за e-Leadership в близко бъдеще. Те ще бъдат доразвити от 

заинтересованите страни в бизнеса и научните среди, както и от 

правителствата и останалите заинтересовани страни на равнище 

държави-членки, и от институциите на Европейския съюз. Те 

предоставят пътна карта за действия, насочени към умения за 

e-Leadership на всички равнища в ЕС. 

 

Препоръка 1 – Изследване 
и обучение

Изследванията показват, че е налице недостиг на програми и 

курсове за обучение по e-Leadership, ориентирани към МСП и 

новосъздадените предприятия в Европа. Това се отнася и за 

системата на висше образование и на образование за изпълнителния 

персонал, за доставчиците на обучение, а също и на онлайн и 

смесено обучение. Понастоящем никой от тези участници няма 

достатъчно портфолио от решения за задоволяване на потребността 

от предоставяне на умения за e-Leadership по интегриран, добре 

разпознаваем и акредитиран формат. Освен това те тепърва трябва 

да докажат, че са способни да предоставят такова обучение.

Университетите и бизнес училищата в Европа трябва да осъществят 

фундаментална промяна, за да се превърнат в доставчици на 

обучение през целия живот на академично равнище както за 

специалисти, така и като чисто висши учебни заведения. Напредъкът 

е бавен и са необходими по-смели действия за преодоляване на 

проблемите, свързани с 

• нови доставчици на онлайн образование, които навлизат на  

 пазара на образование и обучение,  

• разнообразна международна студентска общност с променящо се  

 „шопинг“ поведение и 

Не живеем във време на промяна, а в промяна 
на времената. Концепциите за лидерство, 
талантливи служители, умения и отно-
шение, създадени през 20-ти век, трябва да 
бъдат преразгледани, за да се адаптират 
към хода на настоящата нова дигитална ера. 

Nacho de Pinedo
Предприемач и бизнес ангел, ISDI Insti-
tute for Internet Development

e-Leadership 
Цифрови умения за МСП



• все по-взискателно обучение, предлагано на модули, които могат  

 да бъдат комбинирани според желанията („бутикови студенти“),  

 което води и до необходимост от 

• хибридни модули на обучение за ново качество на обучението  

 (напр. игрофикация, виртуални среди за сътрудничество, онлайн  

 изпитване и тестове, персонализирани предложения за обучение  

 и т.н.).

Изследванията показват, че e-leaders, особено в МСП и новосъздаде-

ните предприятия, се насочват към т. нар. стратегия на обучение, 

което се избира от самия обучаем, и придобиват необходимите им 

професионални знания чрез различни канали, като например MOOC, 

смесено образование и кратки курсове.

Насърчаването и развитието на сътрудничеството между висшето 

образование и индустрията/бизнеса е в основата на програмата на 

ЕС за модернизиране на висшето образование и ключов елемент от 

програмата Erasmus+ (2014-2020), по-специално чрез Strategic and 

Knowledge Alliances. Те са предназначени да осигурят структурирани 

партньорства за съвместни проекти между висшето образование и 

бизнеса/индустрията.

Успоредно с новите видове и начини за предоставяне на образова-

ние и обучение по цифрово лидерство съществува необходимост 

университетите и бизнес училищата да положат повече усилия в 

областта на изследванията и да създадат повече концепции за 

цифрово лидерство, а също и за организационните и човешките 

фактори за неговия успех в контекста на предприятията.

Както може да се види по-долу, налице са европейски източници на 

финансиране за засилване на изследователските дейности в тази 

област, като могат да бъдат осигурени и допълнителни такива на 

европейско и национално равнище, а съществуващите да бъдат 

променени с оглед оформяне и създаване на нова европейска 

изследователска програма по тази и свързани с нея теми от ключово 

значение за европейската индустрия и пазара на труда.
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Организациите в Европа трябва да въз-
върнат конкурентната си позиция чрез 
подобряване на лидерството в областта на 
бизнес иновациите, развивани със софтуер. 
За да се подобри потокът от умения за 
e-Leadership, Aalto University стартира две 
програми по e-Leadership: магистърска про-
грама по Digital Service Design and Engineering 
и Future CIO executive Business and Information 
Systems Engineering. 

Проф. Mika Helenius
Aalto University, заместник-председател на 
Finnish Information Processing Association

Развитие

Изследване и 
обучение

Координация между 
заинтересованите 

страни

Наблюдение и 
сравнителен анализ

Ангажимент 
за политики

Коалиции на всички 
равнища

Механизми за  
проследяване

Европейски съюз

Приемане и  
мащабируемост

Управление Най-добри практики Държави-членки

Популяризиране Комуникация Международно  
сътрудничество
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Cloud 
Computing

Big Data 
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Мобилност Социални 
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По-стари ИТ 
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Internet of 
Things
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Препоръчителни действия

• Доставчиците на обучение, доставчиците на висше образование  

 и на образование за изпълнителен персонал и консултантите  

 трябва допълнително да развият и насърчат e-Leadership и да  

 използват възможностите за развитие на обучителни курсове /  

 програми по e-Leadership и за предоставянето им на изпълните- 

 лен персонал от МСП и новосъздадени предприятия 

• Доставчиците на обучение и образование, търговските 

 камари, посредниците, секторните сдружения трябва да  

 изградят стратегически съюзи с индустрията, за да предложат  

 подходящи програми по e-Leadership 

• Заинтересованите страни трябва да разработят нови  

 обучителни програми, стъпващи на опита на европейските  

 инициативи за e-Leadership и насоките за учебните програми,  

 профилите, етикетите и примерните курсове 

• Доставчиците на обучение трябва да адаптират съществува- 

 щите програми и курсове, за да отговорят на търсенето на МСП  

 и новосъздадените предприятия за „модули“ по e-Leadership,  

 насочени към потребности за конкретни умения и задоволяващи  

 „апетита“ и „шопинг“ поведението на обучаемите с този  

 профил, включително хибридни модели на обучение като  

 например MOOC 

• Университетите и бизнес училищата трябва да прилагат  

 парадигмата за учене през целия живот и да се превърнат в  

 доставчици на обучение през целия живот, като предлагат  

 образование за изпълнителен персонал и обучителни програми и  

 курсове от различни типове и с различен обем на все по-разноо- 

 бразна общност на всички етапи от цикъла на професионалния  

 живот

• Проучване на възможности и развитие и прилагане на по-ускоре- 

 но сертифициране и акредитиране от трети страни 

 (включително възможности за съвместно сертифициране от  

 индустрията и бизнеса), които са привлекателни за целевите  

 групи от различни професии   

• Университетите и бизнес училищата трябва да наблегнат  

 повече на цифровото лидерство като ключова тема за  

 изследвания и да разработят съответните концепции,  

 методологии и теория, както и обучителни материали

• Европейските и националните източници на финансиране,  

 насочени към засилване на изследователските дейности в  

 областта на e-Leadership, трябва да бъдат допълнително  

 развити, за да оформят и създадат нова европейска изследова- 

 телска програма по тази и свързани с нея теми от ключово  

 значение за европейската индустрия и пазара на труда
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Възможности за финансиране на реализацията

Използване на възможностите за финансиране от Европейската 

комисия, предлагани чрез:

• Програмата Erasmus+ (http://ec.europa.eu/programmes/ 

 erasmus-plus/index_en.htm),  

• Horizon 2020, напр. Мрежи за иновативно обучение с индивиди- 

 уални стипендии (http://ec.europa.eu/research/participants/portal/ 

 desktop/en/), 

• Работна група по ИКТ умения на CEN (http://www.cen.eu/work/ 

 areas/ict/eeducation/pages/ws-ict-skills.aspx) 

• Структурните и социалните фондове на ЕС (http://ec.europa.eu/ 

 regional_policy/en/funding/ and http://ec.europa.eu/esf/). 

• Достъп до финансовия портал: http://europa.eu/youreurope/ 

 business/funding-grants/access-to-finance/

ЕВРОПЕЙСКИ НАСОКИ И ПРОФИЛИ НА УЧЕБНИ ПРОГРАМИ 

ЕТИКЕТ ЗА КАЧЕСТВО И ИНСТРУМЕНТ ЗА САМООЦЕНКА НА 

E-LEADERSHIP

Налични са на адрес: http://eskills-guide.eu/documents/ и  

http://eskills-lead.eu/documents/ 

Предоставянето на необходимите цифрови 
умения на бизнес лидерите и на лицата, 
вземащи решения, е ключово за напредъка 
на цифровизацията и гарантирането на 
икономически успех на Европа през 21-ви 
век. Academy Cube подкрепя активното 
култивиране на тези умения и помага 
на фирмите и на бъдещите лидери да се 
възползват от новите възможности в 
цифровия свят.

Bernd Böckenhoff
Главен изпълнителен директор на 
Academy Cube

DIGITALEUROPE ще допринесе за малка и 
промишлено ориентирана екосистема на 
управление, която ще насърчи ефективно 
разработване на програма за e-Leadership, 
оценка на качеството и признаване. 

John Higgins
Генерален директор, DIGITALEUROPE

e-Leadership 
Цифрови умения за МСП



Препоръка 2 – Координация между 
заинтересованите страни 

Предвид текущото темпо на развитие на събитията, съществува 

необходимост да продължи мобилизирането на заинтересованите 

страни на национално и европейско равнище за засилване на 

дейностите по насърчаването, управлението и сътрудничеството в 

областта на e-Leadership. 

В Европа е налице различна степен на осведоменост по отношение 

на изискванията и търсенето на умение за e-Leadership, както и за 

съответните инициативи в областта на политиките и действията. 

Необходимо е по-активно разпространение на информация на 

всички равнища. Взаимодействие следва да се търси по линия на 

паневропейските кампании „e-Skills for Jobs“ и „Watify“ (2015-2016), 

бъдещи инициативи за умения и обучение, а също и „Широка 

коалиция за работни места в областта на цифровите технологии“.

Препоръчителни действия

• По-добра координация между заинтересованите страни с цел  

 засилване на дейностите по насърчаването, управлението и  

 сътрудничеството в областта на e-Leadership по последовате- 

 лен и ефективен начин

• Осигуряване на активно участие и взаимодействие на основни  

 заинтересовани страни 

• Насърчаване на действия от страна на националните прави- 

 телства на държавите-членки, заинтересованите страни и  

 асоциациите, включително доставчиците на обучение и висше  

 образование

• Индустрията трябва да разработи и да развива дългосрочни  

 партньорства и да си сътрудничи с други заинтересовани  

 страни, включително сдружения от сектора на ИТ и потребите- 

 ли на ИТ

• Университетите, бизнес училищата, организациите за 

 намиране на работа и активните работодатели и съюзи трябва  

 да насърчават използването на европейските насоки и профили  

 за нови учебни програми за умения за e-Leadership 

• Насърчаване на заинтересованите страни да станат активни  

 партньори при създаването на ефективна управленска  

 структура

• Разработване на модел за управление на цифровото образование  

 и предоставянето на обучение и пристъпване към реализацията  

 му 
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Препоръка 3 – Наблюдение 
и сравнителен анализ
 

Текущите количествени и статистически данни трябва да бъдат 

допълнително подобрени, за да се насърчи по-добро разбиране на 

динамиката на търсене и предлагане на умения за e-Leadership. 

Съществуващите набори от данни не съответстват на концепцията за 

e-Leadership. 

Уменията за цифрово лидерство като съчетание от определени 

бизнес, цифрови и стратегически умения не мога да бъдат лесно 

измерени количествено с наличните набори от данни. Проведените 

проучвания на уменията, като например PIAAC, използват набор от 

индикатори за умения, които са твърде широки за целите на 

e-Leadership. Също така няма професионални съответствия на 

категориите на ISCO спрямо квалифицираните e-Leadership 

професии. Пазарните проучвания са скъпи и често с твърде малък 

обхват, за да позволят изготвянето на съпоставими изводи за 

държавите. Big Data analytics следва да бъде проучен. 

Редовното наблюдение на политиките и изготвянето на сравнителни 

анализи в областта на e-Leadership - каквито се правят от 2007 г. 

насам от Европейската комисия и няколко държави-членки по 

отношение на уменията на ИКТ специалистите – ще предоставят 

необходимата информация на създаделите на политики за силните и 

слабите страни, заплахите и възможностите. Европейската комисия 

има готовност да продължи тези усилия (включително и дейностите 

по наблюдение на политиката за цифровото предприемачество) в 

редовен порядък, за да измери напредъка на своите дейности по 

политиките.

EuroCIO е горда, че участва в инициативата 
за насърчаване на e-Leadership в Европа и че 
учебната програма, която разработи заедно 
с шест европейски университета и бизнес 
училища, беше избрана при създаването на 
паневропейски профили на учебни програми 
и насоки по e-Leadership. Съвместно с други 
заинтересовани страни от Европа в момента 
активно популяризираме тези резултати с 
цел да повишим предлагането на талант-
ливи служители в областта на цифровите 
технологии и да постигнем прозрачност на 
пазара на висше образование и образование за 
изпълнителен персонал.

Peter Hagedoorn
Генерален секретар, EuroCIO



Представянето на политики и инициативи за най-добри практики 

дава възможност на заинтересованите страни от Европа да се поучат 

от опита на други заинтересовани страни. Конкуренцията за 

привличане на талантливи служители е глобална, затова дейностите 

по наблюдение и изготвяне на сравнителни анализи трябва да 

обхванат Япония, САЩ и Канада, а също и Китай и други държави от 

Азия и Латинска Америка.

Това може да се осъществи чрез сътрудничество между Европейска-

та комисия, Евростат и правителствата на държавите-членки на ЕС и 

агенции и институции в страни извън Европа. Механизмите за 

сътрудничество следва да се занимаят с определения и показатели, 

общи групи от индикатори и методологически подходи, провеждане 

на изследвания и data analysis, а също така така трябва да уеднаквят 

съществуващите източници на данни.

Препоръчителни действия

• Идентифициране на нови източници на данни за търсенето и  

 предлагането на умения за e-Leadership, включително данни от  

 социални медии и big data analytics, с цел създаване на комплексна  

 система за проследяване и прогнозиране.

• Гаранции, че дефинициите за умения за e-Leadership са  

 адаптирани към новостите в бизнеса и технологиите и че  

 остават съвместими със създаването на политики

• Анализиране на съответните данни на Евростат и обмен на  

 практики за наблюдение с Азия и Северна Америка

• Разработване на иновативни прогнозни данни за предлагането и  

 търсенето на e-Leadership с цел създаване на паневропейски и  

 национални механизми за проследяване, които да позволят 

 непрекъснато наблюдение и сравнителни анализи

• Последващ контрол на нови дейности в областта на цифровото  

 лидерство в света и анализ на новостите и значимостта им за  

 Европа

28

• Улесняване в световен мащаб на обмена на информация и  

 най-добри практики с водещи университети, бизнес училища и  

 консултантски организации в областта на цифровото  

 лидерство 

• По-нататъшно идентифициране и насърчаване на най-добри  

 практики и инициативи за партньорство между множество  

 заинтересовани страни 

• Разпространяване на информация за резултатите от сравни- 

 телните анализи и примерите за най-добри практики и  

 насърчаване на разработването на онлайн платформи 

Препоръка 4 – Ангажимент 
за политики

Съществува широко съгласие сред заинтересованите страни и 

създателите на политики в Европа, че цифровото лидерство и 

предприемачество ще бъдат основни теми на политиките в Европа 

през следващите години, особено в контекста на цифровата 

трансформация на икономиката. Докладът на Strategic Policy Forum 

относно „Digital Transformation of European Industry and Enterprises“ 

съдържа набор от препоръки в областта на политиките, свързани с 

цифровата трансформация в ЕС, включително развитието на 

e-Leadership. Европейската комисия участва в стартирането на 

инициативи за умения за e-Leadership още от 2013 г., а също и в 

кампанията Digital Entrepreneurship Monitor и Watify през 2015 г.  

Лицата, вземащи решения в Европа, се нужда-
ят от задълбочено разбиране на начина, 
по който сътресенията в технологиите, 
пазарите на труда и бизнес моделите създа-
ват предизвикателства пред индустрията, 
дейностите по политики, системите за 
образование и обучение и другите институ-
ции, а също и последиците, които те имат, 
върху уменията и умения за e-Leadership, 
необходими през следващите години за осигу-
ряване на добри шансове във все по-силната 
конкуренция за талантливи служители в 
световен мащаб. 

Carl Benedikt Frey
Oxford Martin School към Oxford University

В Bitkom сме убедени, че е налице спешна 
необходимост от обединяване на усилията 
на държавата, индустрията и образова-
телните институции с оглед справяне с 
предизвикателствата на цифровото лидер-
ство. Това важи както на национално, така 
и на европейско равнище. Bitkom създаде своя 
собствена академия и си сътрудничи тясно 
с федералното правителство и институ-
циите от сектора на висшето образование 
в Германия. В Европа Комисията даде начало 
на инициативата за e-Leadership като крайъ-
гълен камък за бъдещи високи постижения в 
цифровата икономика.

Bernhard Rohleder
Главен изпълнителен директор, Bitkom

e-Leadership 
Цифрови умения за МСП



На национално равнище дейностите и инициативите остават все още 

на много начален етап. Идентифицирани са първите примери и 

най-добри практики и се представят в различни уеб портали на Евро-

пейската комисия. Създателите на национални политики и заинтере-

сованите страни трябва да са по-активни и да демонстрират силен 

ангажимент, както и да създават инфраструктури и инициативи във 

всяка държава-членка, така че да бъдат заложени в националните 

политики.
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Препоръчителни действия

• Създателите на национални политики и заинтересованите  

 страни трябва да демонстрират ангажимент към уменията  

 e-Leadership и цифровото лидерство и да разширят усилията си  

 в дългосрочен план

• Национални фондове и програми, които са конкретно насочени  

 към насърчаване на цифровaта трансформация и съответните  

 необходими умения, включително тези за цифрово лидерство

• Държавите-членки на ЕС да обмислят използването на  

 Европейския фонд за регионално развитие и на Европейския  

 социален фонд за инвестиции в проекти за обучение и учене през  

 целия живот, чрез които да подпомогнат МСП при прехода към  

 цифровата икономика 

• Националните правителства и заинтересованите страни  

 трябва да приложат опита от най-добрите практики с цел  

 най-рационално използване на средствата от успешни проекти 

• Държавите-членки трябва да надградят финансирането на  

 програми на равнище ЕС и на национално равнище, за да обучат и  

 ориентират квалифицирани лица към фирмите, особено към  

 МСП

• Европейската комисия трябва да събере информация от  

 подходящи проекти, подкрепени чрез тези фондове, и да  

 представя случаи на най-добри практики 

Асоциация Pasc@line обедини усилията си 
с CIGREF и други ключови участници във 
Франция, за да популяризира значимостта на 
уменията за e-Leadership. Всички партньори 
споделят мнението, че подходът трябва да 
бъде динамичен:  уменията за управление на 
цифрова трансформация не са откъсната 
самоцел, а процес, който помага на иноватив-
ните фирми да избегнат явлението, нарече-
но от Шумпетер „съзидателно разрушение“.

Yves Poilane
Главен изпълнителен директор, Telcom 
ParisTech и вице-президент, Асоциация 
Pasc@line

Образованието е ключов елемент, спо-
собстващ за иновации и растеж, като 
Assinform планира да работи в тясно сътруд-
ничество с министерството на образование-
то, университетите и Agency Digital Италия, 
за да гарантира, че в Италия се насърчават 
умения за e-Leadership за иновации.

Antonello Busetto
Директор, Assinform - National Association 
of Information Technology Companies

В Испания Digital Agenda обедини много 
заинтересовани страни зад амбициозни 
национални цели. В момента планираме 
създаването на национална коалиция за 
e-Leadership, започвайки с неотдавнашната  
стратегическа национална договореност с 
Telefonica, España Open Future.

Antonio Saravia
Заместник-директор на Digital Economy at 
Red.es, Министерство на промишлеността, 
енергетиката и туризма

National Coalition for Digital Jobs в Португалия 
през 2015 г. си постави за цел да повиши пред-
лагането на специалисти с цифрови умения, 
като по-специални усилия бяха положени 
за насърчаване на умения за e-Leadership с 
цел засилване на растежа и подобряване на 
конкурентоспособността.

Ana Neves
Директор, FCT Foundation for Science and 
Technology, Министерство на 
образованието и науката на Португалия
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Interoperability, беше нашето лице за контакт в хода на това 

изследване.

 

Водещи университети и бизнес училища, ключови асоциации и 

специалисти по предприемачество и МСП имаха пряко участие в 

работата по този договор за услуги. Изказваме специална благодар-

ност на Aarhus University, Antwerp Management School, Henley 

Business School, IE Business School, INSEAD, New Bulgarian University, 

PIN-SME, EYIF, CIONET, IDC, EFMD и местните домакини на Regional 

Cluster Events в Германия, Испания, Финландия, Португалия, 

Обединеното кралство, Франция и Чешката република.

 

Постигнатите резултати не биха били възможни без ценното участие 

на експерти от националните заинтересовани страни от всички 

държави-членки на ЕС, които ни подкрепиха в хода на изпълнението 

на този договор за услуги, участвайки в онлайн анкетите и интервю-

тата, а също и в организираните събития.
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Благодарим за подкрепата и участието на членовете на Управител-

ния комитет: Kumardev Chatterjee (European Young Innovators Forum), 

Laura Delgado Garcia (Ernst&Young), Tina Doerffer (Doerffer Leadership 

Group) и Bo Sejer Frandsen (it-forum).

 

Специални благодарности изказваме на националните кореспонден-

ти във всяка държава-членка на ЕС от нашата European Information 

Society Research (ENIR) Network, на специалисти и участници в 

Европейска конференция по Digital and Key Enabling Technologies 

Skills, проведена в Брюксел на 1 - 2 юни 2015 г., на докладчиците, 

членовете на работните групи и експертите в кръглите маси, 

участвали в поредицата от събития в цяла Европа.
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Повече информация

Европейска комисия
Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, 
предприемачество и МСП“
Дирекция „Иновации и авангардни производствени технологии“
Служба F/3 „Главни базови технологии,  
цифрово производство и оперативна съвместимост“
1049 Брюксел, Белгия
електронна поща: grow-f3@ec.europa.eu
www.eskills-lead.eu
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