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 Резюме

Разпространението на дигиталните технологии в личните и бизнес отношенията, 
особено осезаемо в областта на социалните мрежи, генерира нови модели на 
социално взаимодействие, диалог, обмяна и сътрудничество в различните сфери на 
живота; ученик и обучител, лицата като потребители и как те взаимодействат с 
бизнеса; бизнесите (публични и частни организации) и как те се ангажират с техните 
потребители. Дигиталното е движеща сила, която въвежда иновация и нови бизнес 
възможности, въвличайки хората и организациите във вътрешно свързана и 
променяща се дигитална сфера.

DIGA изследва настоящите ключови тенденции, водещи до повишена употреба на 
дигитални технологии от двуизмерни перспективи на фирмения обучител/трейнър и 
обучаващите се в сферата на предприемачеството, включително нови и серийни 
предприемачи. Oбучаващите се предприемачи, които са предствители на интернет 
поколението и техните предпочитания и очаквания за обучение ще идентифицират 
релевантните фактори, според които да се въвеждат дигиталните технологии в 
курса на обучение в компаниите. Тази информация се съпоставя с впечатленията и 
изводите на обучителите във фирмите, което определя стратегически стойността на 
дигиталните технологии за компаниите от финасова, техническа гледна точка, както 
и от гледната точка на човешкия ресурс. За целите на DIGA проекта, изследването 
възприема двустепенен подход, изследващ теоретично и емпирично ролята и 
практиките на  дигиталната технология през призмата на тристранните отношения 
между участници, каквито са предприемачите, предприемачите като обучаващи се и 
обучителите (тези, които са ангажирани с преподаване, трейниг, дизайн на 
компетентност и доставка до малки и средни фирми). 

Първата част включва взеобхватен теоретичен преглед на съществуващата 
литература и на инициативите, свързани с политиките, които насочват вниманието 
към съвременните перспективи за променящия се вид на дигиталните технологии и 
тяхното влияние върху извършването на бизнес операциите, ефективността и 
разрастването на новосъздадените компании.

Втората част е провеждането на емпирично мултикултурно и администрирано 
онлйан изследване, което се състои от отворени и затворени въпроси и което е 
изпратено до извадка от предприемачи, обучители на предприемачи и обучаващи се 
такива. Резултатите от изследването на предприемачите показва, че мнозинството 
са ангажирани с дигиталните технологии и демонстрират намерение за увеличаване 
степента на употреба на различни дигитални инструменти през следващата година. 
Освен Фейсбук (Facebook) и Линкдин (LinkedIn), посочен е голям спектър от 
дигитални инструменти за изършване на онлайн пазаруване, онлайн комуникация , а 
за извършване на електронна търговия в по-малка степен.

Способността и нуждата за интегриране на дигиталните технологии в бизнес 
дейностите заслужава внимание и е фундаментална основа, на която е построена 
дигиталната стратегия. Това предполага, че предприемачите би трябвало да 
определят подходите за обучаване в областта на имплементирането на дигитални 
технологии на база нуждите на всяка конкретна организация. Тези резултати 
показват, че е необходимо предприемачите да насочат усилията си в изграждане на 
дългосрочна стратегия, включваща имплементиране на дигитални технологии, които 
да спомогнат за развитието на малките и средни новостартирали компании, а не да 
полагат усилия реактивно в случаите, в които това е доказано необходимо поради 

�4



възникнали обстоятелства. С това е свързана и липсата на ясен подход и конкретни 
инструменти за оценка на изпълнението на дейности, заменени от дигитални 
ресурси. 

Мнозинството от отговорилите предприемачи показват интерес от участие в 
трейнинг за ефективно имплементиране на дигиталните технологии и показват 
готовност за участие чрез специфициране на предпочитанията си за време за 
осъществяване на трейнинга. В обобщение, заключенията ни дават възможност да 
изясним каква е реалната картина по отношение на практиките за включване на 
дигиталните технологии в малките фирми, конкретните сфери, за които е необходим 
трейнинг и предложения как той да се осъществи – възможност за създаване на 
фокусирана и структурирана програма.

Същевременно, резултатите от проучването, направено сред обучителите на 
предприемачи поражда някои провокативни въпроси във връзка с използването на 
дигиталните технологии в обученията в малките и средни организации. Пример е 
доколко дигиталните компетенции на обучителите на предприемачи отговаря на 
изискванията на предприемаческата общност с цел постигане на развитие и растеж 
на новосъздадените организации. Резултатите от изследването показват, че 
обучителите са ангажирани с имплементирането на дигитални технологии, 
изразяват увереност и готовност да тестват новите такива при появата им. Въпреки 
тяхната нагласа, отворен остава въпросът доколко обучителите са способни да 
подготвят предприемачите, които се обучават за това как да възприемат и 
адаптират новите технологии и да примеат нови роли, предвид иновативната и 
променяща се същност на дигиталните технологии.

Резултатите от изследването на обучаващите се предприемачи предоставят широк 
и разнообразен спектър от теми, които да бъдат обект на обучение в областта на 
имплементирането на дигиталните технологии в управлението на бизнеса. Сред 
отговорите на трите групи изследвани лица се откроява заинтересоваността за 
възможността за имплементиране на дигитални технологии за лична употреба 
повече, отколкото за стратегическо планиране и развитие на предприятия.

За да се използва максимално предимството на новите технологии, обучителите и 
отговорните за разработване на политики за обучение е необходимо да преосмислят 
подходите и нагласите си - връзката между обучение и технологии в контекста на 
бързоразвиващата се дигитална атмосфера и влиянието и върху формирането на 
личността на обучаваните. Обучението на предприемачи е неспиращ процес и 
обхваща продължителността на целия ни живот, както и въвлича хора с голямо 
разнообразие на професионален и образователен опит. В този контекст понятието 
за “продължаващото учене през целия живот” може да бъде подкрепено и 
направено достъпно чрез развиване на дигитални компетенции за всички страни, 
въвлечени в този обучеителен процес.
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 1.0 Въведение

Дигиталните технологии имат потенциал за създаването на нови бизнеси и 
възможности, включващи иновации, нови начини за работа с клиенти, увеличаване 
на потоците на приходи, по-бързи начини за пазаруване, повишаване качеството и 
видовете предоставяни услуги, намаляване на разходи за сметка на повишена 
производителност. Докато малките фирми повишават своята дигитална следа и са 
по-активни в развитието на уебсайтове за своята дейност, те са по-малко активни в 
интегрирането и капитализирането на потенциала от различните видове дигитални 
технологии, в частност ангажирането с електронна търговия, продажбите на 
международни клиенти чрез електронни канали и мобилен маркетинг, като липсва 
разширяване на пазара и възможностите за продажби (Ettlie and Pavlou, 2006; Kohli 
and Grover, 2008; Rai et al. 2012).   Предприемачите и собствениците – мениджъри е 
необходимо да насочат своите бизнес дености към „дигитален“ начин на поведение, 
имплементирайки релевантни технологии, тъй като се превръщат в съществен 
компонент на модерния бизнес. Тенденциите като виртуализация, „облачно“ 
компютизиране и използването на социални мрежи за създаване на групи от 
контакти спомагат за ускоряване на дигитализирането на бизнеса, образованието, 
обучението, социализацията. С цел предприемачите или собствениците-мениджъри 
да започнат да трансформират нагласите и подходите си, и съответно да 
провокират релевантно поведение, е необходимо да развият т.нар. eLeadership 
компетентности и качества, което ще улесни използването на технологиите и 
връзките между различните бизнес функции, където са приложими.

Необходимостта да се откроят пропуските в дигиталните познания в малките фирми 
е приоритетна област за действие в националната и европеската индустрия и в 
Информационно-комуникационните документи за политики за промяна. Съгласно 
Catinat (2014) ‘мениджъри, предприемачи и бизнесмени трябва да имат електронни 
компетентности, за да растат компаниите и да бъдат свързани с гробалните 
дигитални пазари в световен мащаб и следователно уменията за електронно 
лидерство (eLeadership skills) са съществени’ (Catinat, 2014:5). Тази нужда е отразена 
и в други документи (Communication on e-Skills for the 21st Century (2012); the Digital 
Agenda for Europe 2012; Digital Entrepreneurship Forum 2014). Нуждата от развитие на 
по-интегрирана перспектива за развитието на дигиталната и информационно-
комуникационна технология в контекста на бизнес функциите са основни акценти в 
заключенията от предходен проект, финансиран със средства от ЕС, “Електронно 
бизнес обучение за жени” (EBEL), чиято цел бе да измери използването и 
приложението на информационни комуникационни технологии в малките фирми, 
управлявани от жени.  Заключенията от това обучение ще направляват развитието 
на дигиталната компетентност в рамките на DIGA проект.

Стратегически императив за придобиване на електронни умения и за електронно 
лидерство носят предизвикателства за обучаващите и трейнинг институциите, 
консултантите, които работят с предприемачи, като е необходимо те да 
идентифицират най-подходящите програми за придобиване на дигитална 
компетентност, които имат влияние върху нивата на лично и професионално 
развитие. Осигуряването на дигитално обучение, което е подходящо времево и е в 
съответствие с нуждите на малката фирма и личните нужди на предприемача 
изисква едновременно разбиране на настоящите дигитални практики в малките 
фирми, както и прогнозиране какво ще е влиянието на дигиталните технологии 
върху бъдещите бизнес дейности. За постигане на целта на DIGA, а именно 
идентифициране и развитие на действията, свързани с дигиталната компетентност, 
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с цел подобряване на качествата и способностите за разгръщане на дигиталните 
инструменти в бизнес развитието на малки и средни предприятия, проучването 
изследва теоретично и практически ролята и практиките в областта на дигиталните 
технологии по отношение на взаимносвързаните групи на предприемачи, обучители 
на предприемачи и обучаващи се предприемачи. Първата част на проучването 
включва теоретичен преглед на съществуващата литература и инициативи в тази 
област, което насочва вниманието към всеобхватни перспективи на променящата се 
картина на използването на дигитални технологии и тяхното влияние на различните 
етапи от развитието на компаниите.

Втората част от проучването разкрива дигитадигиталните практики и нужди от 
трейнинг чрез емпирично изследване, проведено сред основните участници на 
предприемаческо, образователно и обучаващо се ниво с цел изграждане на 
настоящата и бъдещата дигитална компетентност в съответствие с нуждите на 
бизнеса и потенциалните приложения на дигиталната компетентност. 

Този обобщен доклад представя уместните заключения от емпиричното изследване. 
Докладът започва с описване методологията на изследването, частите от него и 
процеса по администриране на проучването, анализа на данните, както и 
предизвикателствата и наученото, произтичащи от процеса на провеждане на 
мултикултурно изследване в седем страни. Представени са в обобщение 
резултатите от проучването на предприемачите, разкриващи теми като 
използването на дигиталните технологии, техните цели за използването на 
социални медии; разпределение на бюджета за дигитални технологии, планове за 
използване на дигитални инструменти, ползите от дигиталните технологии за 
бизнеса, подходи за измерване на изпълнението на дигитално-осъществените 
дейности, участие в дигитални трейнинги и идентифициране на теми, в които те 
искат да развиват компетенции.

Резултатите от проучването сред “доставящата страна” или обучителите, определя 
по-широк смисъл на включване на лица, които са ангажирани с трейнинг, 
менторство, обучение на хора, въвлечени в предприемачески активности на 
различните етапи от стартиране и развитие на бизнеса. Фокусът на това изследване 
е използването и приемането на дигиталната технология в тяхната професионална 
дейност и определяне до каква степен използването на  предварително пригодена 
за това програма би била в полза за извършването на обучения; за придобиване на 
впечатления относно бариерите и предизвикателствата, с които те се сблъскват при 
идентифициране и имплементиране на дигиталните технологии в процеса на 
предоставяне на обучения и дали имат готовност да подобрят компетенциите си в 
тази област.

Следващият раздел от доклада представя заключенията от по-младия, обучаващ се 
за предприемач – идентифициране какви технологии се използват, ползите от тази 
употреба, предизвикателствата, които срещат и какви тенденции ще въздействат 
върху професионалното им развитие като предприемачи. 

Перспективата за включване на различни заинтересовани страни отправя призив за 
„сътрудничество между бизнеса и висшето образование като развитието на 
дигиталните умения е свързано с участие в и извън образователните институции с 
цел да се информира какви са необходимите познания и умения на обучаващите се 
предприемачи и да насочи обучителите по отношение на дизайна дигиталната 
програма, нейното представяне и оценка.” (Digital Agenda for Europe: A Europe 2020: 
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European Commission 2010); (ACCA 2010); Williams et al., (2010); ICT, E-Business and 
SME’s (2006); National Digital Strategy for Ireland (2014).  

Докладът завършва с предложения за подпомагане на обучителите с цел ефективно 
задоволяване на нуждите на поколението от обучаващи се предприемачи, свързани 
с подготовката им за работа в 21-ви век. Разкритията от изследването информират 
какви са необходимите действия във връзка с дизайна на политиката по отношение 
имплементирането на дигиталните технологии и ще покажат на обучители и 
консултанти какви съдържание и вид дигитални трейнинги и менторска помощ са 
необходими на предприемачите, за да бъдат по-ефективни дигитални потребители. 

 2.0 Методология на емпиричното изследване

Мултинационалното изследване включва провеждане на проучване по имейл, 
състоящо се от полуструктурирани въпросници, попълнени от извадка от 
предприемачи, обучители на предприемачи и обучаващи се в предприемачески 
активности. Полуструктурираните въпросници изследват как всеки от участниците е 
ангажиран с дигиталните технологии, дигиталните практики в професионалното им 
изражение, предизвикателствата, които води след себе си инкорпорирането им в 
бизнеса; желанието и готовността а участие в обучителни курсове и ако са налице, 
какво да бъде съдържанието им. Включването на набор от отворени въпроси 
позволява на респондентите да изразят ясно мнението си като това дава 
информация за конкретни детайли по теми като кои са бъдещите области на 
интерес по отношение на дигиталните технологии и информация за трейнинги, от 
които те се интересуват. Процесът по изготване на методологията за изследване, 
включва дизайн, усъвършенстване и пилотно тестване на въпросниците, 
разпространение до DIGA партньорите за обратна връзка, обсъждане и оценка на 
обратната връзка и изпращане отново до партньорите за финално одобрение и 
финално разпространение на информацията до трите групи идентифицирани 
респонденти. 

Проучванията се извършват чрез платформата за онлайн тестиране Survey Monkey 
(www.surveymonkey.com) за повишаване на ефективносттa на проучването, имайки 
предвид мултинационалния му характер. Въпросниците са преведени на 
националния за държавата език и за всеки от тях е генериран уникален линк. 
Въпросниците съдържат въведение, описващо целите на проучването, 
стандартизирано за всички държави-участници и инструкции как въпросника да 
бъде попълнен, включително предоставени са контакти за връзка на патньорската 
организация за всеки регион.

Изпълнението на широкообхватни проучвания, включващи участници от 3 различни 
групи и проведени в седем държави на различни езици, е от полза за процеса на 
изследване на бъдещи сътрудничества. Предизикателствата, които възникнаха в 
процеса на работа бяха с основно логистичен характер и от гледна точка управление 
на времето за извършване на дейности повсеместно във всички държави. Въпреки 
тези времеви ограничения, задачите бяха изпълнени в срок, но не може да не се 
отбележи, че при наличието на повече време, процесът би бил по-успешно извършен 
в следните посоки: повече време за дискусии по проблемни теми, породили се от 
прегледа на литературата, допълнително време за контакт с обучители и 
професионални организации за доразвиване на имащите отношение към 
проучването въпроси. 
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За бъдещите ни проекти задачата за дизайн на проучването и осъществяването му 
би била по-ефективно и ефикасно изпълнена, ако се извършат повече на брой 
срещи лице в лице с партньорите, които отговарят за администрирането на 
иследването. Това ще намали комуникацията по имейл и търсенето на разяснение и 
достигането до консенсус по предложените промени във въпросите би било 
ефективно постижимо.

Пилотното тестване доведе до промени в начина на формиране на някои въпроси,  
включването на допълнителни варианти за отговор, както и предвиждане на 
възможност за коментари от страна на респондентите. Между страните са налице 
разлики в значението на терминологията, описваща дигиталните технологии и 
вариантите на интерпретация на дефинициите, което наложи извършването на 
някои лексикални промени във въпросите, за да се гарантира, че ще бъдат 
подходящи за различните групи и по-малко академични за отговарящите, които не 
са обучители. За да се отговори на предизвикателството, е приета една дефиниция 
или описание в съотвествие с политиката на ЕС и това е общо за отговарящите във 
всички страни, където се извършват тези проучвания. Тази дефиниция е записана 
на първа страница на въпросника и препраща към анотацията, изпратена на всички 
респонденти. Това осигурява последователност в провеждането на анализа и 
обобщаване на резултатите адекватно. Внимателно отношение към използваните 
термини и специфики за различните култури при провеждане на изследвания от 
подобен характер е необходимо и този извод е ценен за бъдещите партньорски 
взаимоотношения и проекти.

Участниците в проучването и от трите групи, и в частност от групата на  
предприемачите, са по-малко от очакваното. Това доведе до необходимост да се 
въведат допълнителни практики за окуражаване на повече респонденти да вземат 
участие. За бъдещи мултинационални инициативи би било добре да се предвидят 
практики, които да са насочени към осигуряване на допълнителни външни стимули и 
да се избегне този момент.

В допълнение, любопитен факт е, че получената обратна връзка от респондентите и 
в частност предприемачите, са получили голям брой проучвания и не са имали 
достатъчно време да отговорят на всички. Голяма част от тях се провеждат в 
рамките на финансирани проекти и в някои случаи с припокриващи се цели. 
Приемайки горепосочените предизвикателства, трябва да се идентифицират 
алтернативни възможности за провеждане на имейл проучвания, за да може 
ефективно да се получи необходимата информация, която съответства на целите на 
проекта. Такива могат да бъдат нтервюта лице в лице, но те изискват ресурс от 
различно естество.

Въпреки предизвикателствата, пред които са изправени, партньорите от всички 
седем страни-участницни са уверени, че броят на отговорите във всяка категория на 
проучването ще предоставят разнообразни и последователни резултати, което 
благоприятства за извършване на точен анализ и целта за създаване на 
информативна и отговаряща на реалните нужди програма ще бде изпълнена. 
Статистически анализ е извършен въз основа на крайния увеличен брой на 
ангажираните в отделните страни и е допълнен с анализираните заключения от 
качествената информация, получена като отговори на отворените въпроси. 
Очаквано бе, че емпиричното изследване ще бъде осъществено във всяка държава-
партньорка по проекта  DIGА, но въпреки усилията на партньорите в Норвегия е 
отговори не са получени. Норвежкият партньор (ECWT) е изпратил проучването до 
своите норвежки партнори и до голяма база от предприемачи, малки и средни 
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фирми, обучители и обучаващи се предприемачи. Въпреки получаването на 
множество телефонни обаждания и показан интерес към проучването, изцяло 
завършени въпросници не са получени. При липсата на директна обратна връзка от 
трите групи, норвежкият партньор е допълнил това проучване с изводи от направени 
по същото време изследвания в контекста на проекти, фокусирани върху ролята на 
технологиите в малките и средни фирми.

ECWT е водеща организация в проекта INSPIREYOWUP, който е насочен към 
съставянето на иновативни материали за обучение за вдъхновяване и подкрепяне 
на младите и на жените да започнат свой бизнес. (http://www.inspireyowup.eu/docs/
Training_Needs_Analysis.pdf) В проекта онлайн проучването е извършено в 
партньорски страни (Норвегия, Кипър, Гърция, Ирландия, Холандия и Испания), като 
891 лица са отговорили, от които 62 са били от Норвегия. Резултатите от това 
проучване са включени в повечето от значимите области в проекта DIGA и насочват 
към дизайна на програмата за придобиване на дигитална компетентност. Финалният 
брой на отговорилите за трите проучвания е представено в Таблица 1.0.

Таблица 1.0 Анализ на отговорилите

Резултатите от проучванията са представили набор от първоначални теми, които 
включват свързаните въпроси като значението на докладването на съчетана и 
интегрирана перспектива на заключенията и осъществяването на по-дълбок анализ. 

Партньор Обучители/
ментори на 

предприемачи

Предприемачи Обучаващи се в 
областта на 
технологии/ 

предприемачество

The Women’s Organisation 
(Обединеното Кралство)

31 85 13

University of Limerick (Ирландия) 35 36 35

EIM, HRDC – Economic Institute of 
Maribor, Human Resource 
Development Centre (Словения)

19 28 16

Inercia Digital (Испания) 19 38 7

Social Innovation Fund (Литва) 28 40 17

Български център за жените в 
технологията  (България)

9 12 14

Общо 141 239 102
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3.0 Използвани дигитални технологии от предприемачи – ключови заключения 
от проучването

3.1 Профил на участниците в изследването – личен и профил на предприятието

Мнозинството от отговорилите, 56.9%, са работили повече от една година, 36.8% от 
тях са били в бизнеса повече от 4 години и 20.1% са работили между 1 и 3 години. 
Смесеният възрастов профил показва, че акцентът е върху повече учредени фирми 
във всички страни. В Словения мнозинството от фирмите имат дейност повече от 4 
години, какъвто е случаят в Литва (42% имат дейност повече от 4 години и 17% имат 
дейност между 1 и 3 години) и Ирландия, където 33% имат дейност между 1 и 3 
години и 30% съществуват повече от 4 години. България показва разделение по 
равно в извадката - 50% от отговорилите имат дейност под 1 година, а останалите 
25% имат дейност между 1 и 3 години и още 25% оперират от 4 години и повече.   
Испания регистрира 39%, които попадат в етап на създаване и 13%, които оперират 
от по-малко от 1 година. Подобни са резултатите в извадката на Обединеното 
кралство, където 37%  от отговорилите са на етап създаване и 15% са с дейност по-
малко от 1 година.  Заключенията са обощени в Таблица 2.0. 

В съответствие с тези резултати отговорилите в норвежкото изследване  
INSPIREYOWUP имат дейност в същите времеви рамки, като мнозинството от 
бизнесите оперират между 1-3 години, а втората по големина група от респонденти 
се състои от предприятия, които имат дейност повече от 5 години. 

Таблица 2.0 Степен на бизнес развитие на отговорилите

Както предполага природата на учредените предприятия, средната възраст на 
отговорилите е между 33 и 45 години и варира слабо за различните държави;   
средната възраст на предприемачите в Обединеното кралство е 40 години; в 
България е 36 години; в Словения е 45 години; в Ирландия е 39 години и в Испания 
средната възраст е между 40 и 45 години. Предприемачите в Норвегия показват 
същите възрастови рамки между 40 и 46 години. Мнозинството от лицата, които са 
отговорили в проучването, са жени (66.5%), както е в норвежкото NSPIREYOWUP 
проучване. Разнообразният възрастов профил на отговорилите предоставя нова 
интересна област за изследване, а именно приемането на дигиталните технологии в 
по-късна възраст, ако възрастта и полът са възприети като значими в литературата 
(Prensky, 2001, Helsper and Eynon, 2009). 

По отношение профила на предприятията, данните показват, че мнозинството от 
фирмите са определени като  микро (персонал до 10 работника), какъвто е случаят в 
Обединеното Кралство, Ирландия и България, където голямата част от микро 

Степен на бизнес развитие Брой на отговорилите 
(N= 239)

Процент на 
отговорилите

Създаване и пърноначален етап на 
развитие

71 29.7

Дейност от по – малко от 1 година 32 13.4

Дейност от 1-3 години 48 20.1

Дейност от 4 години и повече 88 36.8
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фирмите имат по-малко от петима работници. Словенската извадка е съставена от 
смесена група по отношение на броя наети служители, като някои фирми са наели 
над 20 човека персонал, а по-малко фирми са наели над 100. Отговорилите в 
проучването фирми и съответно от различните държави преимуществено 
осъществяват дейност в сектора на услугите и то основно в търговията на дребно 
(22%), следвани от фирмите, предлагащи обучение и трейнинг услуги (20%). 

Таблица 3.0 Индустрия, в която бизнесът оперира

*Забележка: малък брой отговорили са посочили като отговор „друга категория“ в допълнение към вече 
избран отговор в определен сектор от индустрията и затова броят е равен на 244.

Многообразието на предлагани услуги се потвърждава и от факта, че 12% от 
отговорилите бизнеси са във високо технологичния ИТ сектор. Високо 
технологичният сектор доминира като профил на предприятията в  проучването 
NSPIREYOWUP.  

Мнозинството от предприятията продават услуги на крайни клиенти, а по-малко от 
участвалите в изследването предприятия са насочени към бизнес клиенти. 
Доминиращото предлагане на услуги на потребителските пазари прави необходимо 
въвеждането на дигитални медини стратегии и придобиване на дигитални 
компетентности, като проучването потвърждава, че социалните, култулните и 
бизнес ефектите на международна хипер свързаност чрез социалните медии водят 
до по-динамични и технически ангажирани потребители (Weinberg, 2009; Sashi, 
2012).  

3.2 Уеб страница, нейната употреба и функционалности

Този раздел представя обобщен преглед на наличието на уеб страница, ползите и 
важността от това за бизнеса. Засегнати са следните подкатегории: 

Наличие на уеб страница: 69% от отговорилите са развили уеб страница за тяхното 
предприятие; разпределението по страни е показано в Таблица 4.0. 

  

Сектор от индустрията Брой на отговорите  (N=244)* Процент на отговорите

Търговия на дребно 54 22.0

Образование/обучение 48 20.0

Софтуер/ИТ 29 12.0

Финансови услуги 24 10.0

Храна/Напитки 25 10.0

Инженерство & електроника 15 6.0

Здраве и благосъстояние 29 12.0

Текстилно производство 8 3.3

Издателска дейност 9 3.7

Други 3 1.0
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Таблица 4.0 Наличие на уеб страница в предприятието

Няма основни разлики по отношение наличието на уеб страница на различните 
етапи от бизнес развитие, а по отношение на базата от клиенти. 
Сред отговорилите, които имат уеб страница, мнозинството са участвали в 
изграждането му, но също така са наели външни специалисти, които да изпълнят 
тази задача. По-малко споменато е използването на помощ от семейство, приятели и 
ресурси на свободна употреба за помощ за развитието на уеб страница. Само 8 от 
отговорилите заявяват, че използват съществуващи платформи като Square Space, 
Smiling Wolf (моделите на Гугъл) за развитие на техните уеб страници. 
Респондентите, които признават, че нямат уеб страница за своя бизнес, изтъкват 
следните причини: 

‘В процес на разработване е’; ‘Бизнесът ми се развива и позиционира добре в социалната 
медия, тъй като това е сферата на дейност, в която аз оперирам'; ‘Съвсем скоро ще 
стартира’; ‘Твърде рано е за нашия бизнес’.

Информация, която се съдържа на фирмената уеб страница: Мнозинството от 
отговорилите казват, че “описание на предлаганата услуга” (65.3%) и “информация 
за компанията” (65.7%) са основните елементи, включени в техните уеб страници 
като съдържание. Следват “Запитвания на клиенти” - 42% и “Информация за 
ключовия персонал/екип във фирмата”, което е посочено от 33.9% от отговорилите. 
Положително е да се види, че 30.5% са посочили “референции от доволни клиенти”, 
което е важен и влиятелен способ за увеличаване на продажбите и за промотиране 
на бизнеса. Въпреки наличието на информация, анализът предполага дълбочина на 
използване на уеб страницата на предприятието, освен като промотиращ 
инструмент. Тези заключения пораждат въпроси какви са основните функции и 
възможности на уеб страницата и как стратегически се използват всички функции и 
възможности, които уеб страницата може да предложи на малките фирми. Тези 
заключения показват необходимостта предприемачите да са образовани, за да 
виждат всички “шапки”, които уеб страницата „може да носи“ - да действа като 
мунлтифункционален меркетингов инструмент. Уеб страницата няма нужда просто 
да съществува, а да привлича посетители, да ги образова и да ги убеждава да 
пазаруват и да защитават продуктите и бизнеса, което прави необходимо 
интегрираното търсене, социална медия, съдържание, блогинг и други социални 
медийни платформи. 

Честота на актуализиране на уебсайта: Мнозинството от участниците заявяват, че 
актуализират своите уеб страници месечно (32.1%); 22.7% заявяват, че 
актуализират своите уеб страници от време на време. Същият процент от 
запитаните заявяват, че актуализацията се извършва седмично (20.9%). Докато 
отговорите за съдържанието на уеб страниците е относително положително и 
изразява готовност за наличие и поддържане на уеб страница, то отговорите за 
честотата на актуализирането на този инструмент са по-обезкуражаващи.  

Инструменти, използвани от предприемачите в дигиталната и социалната 
медиа: Подобни тенденции се наблюдават в отговорите на почти всички партньори 

Наличие 
на уеб 
страница

Ирлан
дия 

Обединено 
кралство

Испа
ния

Литва Бълга
рия

Слове
ния

% на отговорите 
(от 207 
отговорили)

Да 21 43 22 23 8 25 68.5

Не 11 21 9 17 4 3 31.5
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на DIGA, където facebook и Twitter са най-често използваните инструменти. Twitter е 
по-популярен сред фирмите в Обединеното Кралство, докато в Ирландия, Словения, 
България, Литва и Испания LinkedIn е втори след facebook, като един от най-
използваните инструменти. Причините за различията са свързани с природата на 
бизнесите, например тези в търговията на дребно (доминират в извадката на 
Обединеното Кралство) използват Twitter. Други инструменти, използвани най-често 
във Великобритания са Instagram и Pinterest. От участвалите седем държави, 
фирмите във Великобритания използват най-голям набор от инструменти в 
социалните медии с цел промотиране на своя бизнес  достигане до клиенти. За 
всички фирми се отнася сравнително ниско ниво на познаваемост и използване на 
блогове, на платформите SlideShare и wikis. Това предполага сфера на неизследван 
потенциал, което предприемачите трябва да тестват с цел подпомагане растежа на 
своя бизнес. Тези резултати предполагат по-голямо внимание да бъде обърнато на 
предприемачите и да бъдат подтикнати да излязат от своята “дигитална зона на 
комфорт” и да достигнат до дигиталния начин на мислене, разкриващ повече 
дигитални инструменти с оглед интегрирането им наред с приложените до момента 
за развитието на маркетингови послания. Тези заключения се допълват с изводи, 
направени на база обстойни прегледи на литературата и не са уникални за тази част 
от предприемачите, които имат нужда от повишаване на тяхната дигитална 
компетентност (Stimulating Innovation through Smart use of ICT, 2013; e-BEL, 2012).

Бизнес дейности, изпълнявани чрез дигитални технологии: Дигиталните 
инструменти са използвани за широк набор от бизнес дейности като отговаряне на 
клиентски запитвания (44.3%), имейл маркетинг (36.8%) и създаване на контакти 
(35.6%). Основната употреба на дигиталните технологии е на две нива: маркетинг и 
промотиране на услуги и на оперативно ниво. По отношение оперативните дейности 
- онлайн банкирането и задачите, свързани с менажирането на офиса от 
административна гледна точка, включващо дейности като плащане на фактури и 
разпространение на документи за бизнес операции е осъществявано чрез дигитални 
технологии, което е положителна практика основно в Обединеното Кралство, 
Словения и Литва. 

Днес купувачите искат да получават повече информация по всяко удобно за тях 
време и често пъти предпочитат да не се налага да ангажират продавача. И по-
важното е, че те искат да се образоват, а не просто да продават, което прави 
дигиталния маркетинг, продажбите и новите форми за предоставяне и 
разпространение на маркетингово съдържание (като блоговете и социалните мрежи) 
по-влиятелни в процеса закупуване. Тези тенденции създават необходимост  
малките фирми да създават възможности за онлайн продажби, за извършване на 
безконтактни онлайн разплащания и да улеснят установяването на връзка с 
клиентите.  Резултатите от  проучването насочват към необходимостта от развитие 
на дигиталните умения, което се отразява на предприемаческите маркетингови 
дейности и продажби.

3.3 Определяне на цели за имплементиране на дигитални технологии, тяхното 
измерване и планирана бъдеща употреба  

Цели на дигиталните технологии: Мнозинството от респондентите заявяват, че не 
са имали специфична цел за имплементирането на дигитални медии. Изключение е  
Великобритания, където 57% заявяват, че са имали специфични търговски цели.  
Отговорите в България са разделени поравно, като 50% от отговорилите имат цели 
и 50% нямат конкретни цели по отношение използването на дигитални медии. За 
сравнение - в Ирландия 54%; в Испания 67.74%; в Словения 75%: в Литва 72%  от 
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отговорилите заявяват, че нямат цели за имплементиране на дигитални медии.  
Причините за липсата на цели са отразени в следните коментари: „Нямам време“; „Не 
знам какво и как постига използването на социални медии, много е трудно да се измери 
това“; „Следвай конкурентите“; „Ние реализираме основно продажби чрез търговски 
представители и участия в търговски събития“; „Нямам все още решение, тъй като съм на 
ранен етап“; „Не съм сигурен как точно“, „Времеви ограничения“, „Не се отнася за моя бизнес 
все още“. 
Ясно очертани са времевите ограничения и липсата на разбиране за това какво 
дигиталните и социални медии могат да постигнат и това е червен флаг за 
обучителите, които трябва да вземат всичко това предвид при изготвяне на дизайна 
и предоставянето на програмата за дигитална компетентност. 

Измерване на дигиталните дейности: Мнозинството от респондентите заявяват, че  
не са измерили ползите или влиянието от използването на дигитални инструменти 
върху производителността на предприятието. На този въпрос има най-малко 
отговори във всяка страна, което само по себе си оповестява, че тази тема не е 
близка на участващоите и е налице бариера за същинско въвеждане на дигиталните 
технологии, което потвърждава изводите в литературата и в документите за 
съответната политика. Има област, където е по-високо нивото на измерване, а 
именно „посетили/разгледали страницата“, което определя интерес в началната 
фаза на комуникационния процес в продажбите - предизвикване на внимание, но не 
предполага диагностициране на реализираните продажби. Как респондентите 
измерват дейности, извършвани от фирмите в областта на дигиталните медии: 
„маркетингови доклади“, „питане откъде идват запитванията“, „използван външен източник с 
ограничени възможности“, „питане на клиентите“, „измерване единствено чрез контакт във 
facebook или Twitter“, „facebook“, „ексел таблици“. 

Горепосочените коментари показват основния подход за измерване и острата липса 
на инструменти за анализ, техники за измерване и липсата на възприет критерий за 
оценка или оценка на резултатите от дигиталните дейности. Основната пречка е, че 
това създава генерализирани изводи или “сканиране” на резултатите от 
използването на дигитални медии, без реален анализ дали те са ефективни и 
продуктивни. Тези изводи, които ще бъдат взети предвид във връзка с тенденциите, 
свързани с липсата на дигитални цели, показват как тези области са 
имплементирани в програмите за дигитални трейнинги в практиката и се използват 
от предприемача. Тези резултати показват необходимостта от обучение на 
предприемачите и собствениците-мениджъри за цялостната полза (финансова и 
нефинансова) от използване на дигитални способи за техните бизнеси в смисъл на 
постигане на конкурентна позиция, придобиване на познание как да се постигнат 
целите и също така да се определи какъв вид мерки е необходимо да бъдат 
предприети преди започване на дигитално-медийна кампания. Целите трябва да 
включват получените приходи, намаляване на разходите за услуги на клиентите, 
подобряване на оперативната ефективност, усъвършенстване на връзките с клиенти 
или събирането на впечатления от съответните пазари. 

Планирана употреба на дигитални технологии: На първо място, потребителите са 
показали, че те биха повишили използването на дигитална и социална медия, като 
акцентират върху маркетинга на социалната медия, facebook като маркетингов 
инструмент; блоговете като маркетингови инструменти и електронната търговия. 
Интересна гледна точка се появява във връзка с процента на потребителите, които 
са показали, че имат склонност да се обучават в областта на дигиталните 
технологии - това се показва от потребителите, които са по-активни при 
използването на дигитални инструменти. Следователно може да се предположи, че 
тези, които са ангажирани активно с дигиталните практики са готови да научават 
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повече за дигиталните технологии като бизнес и маркетингов инструмент и да видят 
по-ясно нуждата от разширяване на компетентността в тази област, особено по 
отношение на предприемачите, които не са активно прилагащи дигитални практики. 
Следователно програмите за дигитални умения трябва да осигурят съдържание на 
програмата  и резултатите в съответствие с различните профили на потребителите 
и съществуващата употреба на дигиталното в допълнение към характеристиките на 
предприятието като сектор и профил на клиента.

3.4 Умения, компетентности и обучение в областта на дигиталната технология 

Участие в обучение за дигитална технология: От 205 отговорили на въпроса, 
67.8% не са участвали в някаква форма на обучение, свързано с дигитални 
технологии. Някои общи тенденции и теми  са откроени в резултатите, напр. 32.2% 
от отговорилите заявяват, че са участвали в трейнинг, като по-известните теми, 
които споменават са facebook, LinkedIn, изграждане на уеб страница. От 
отговорилите, участвали в подобно обучение най-често срещаният подход на 
обучение е комбинация от традиционната класна стая и онлайн извършващи се 
дейности, следвано от традиционна класна стая и менторство, което показва 
важността на контакта между участник и обучител. Основно отговорилите са 
доволни от участието си в трейнинга (37% са много доволни от опита им и 41% 
определят техния опит като задоволителен). Трейнингът се осъществява от 
професионални обучители или консултанти от съответната организация.  

Начин и време за провеждане на обучението за дигиталната технология: 
Тенденцията по отношение на определена тема или модул от специфични курсове се 
конкурират с интегрирана програма, свързана с дигиталните технологии и тяхното 
използване. В съответствие с техния предишен опит във връзка с участието на 
респондентите в трейнинги, мнозинството от отговорилите показват предпочитание 
за смесен подход на обучение, включващ онлайн и обучение в клас и второ 
предпочитание: класна стая и менторство, комбинирано с обучение. По отношение 
времеви предпочитания за провеждане на обучението, широко предпочитан е „блок“ 
формат, който не обхваща последователни пълни работни дни и следователно 
следобедни сесии/вечерни сесии и еднодневни занятия са по-желани. Този детайл е 
много важен по отношение информирането относно продължителността на трейнинг 
програмите и честотата на провеждане, с цел осигуряване на необходимото участие 
на предприемачите и съответно приключването на трейнинг програмите за 
придобиването на дигитална компетентност. Продължителността и времето на 
трограмата трябва да съвпада и да е съобразено с предпочитания начин за учене. 

Теми в областта на дигиталните технологии, които представляват интерес за 
обучение: Списъкът на темите е унифициран, фокусът на темите е върху 
елементите на дигиталните технологии и не разширява по-интегрирано или 
холистично стратегическата перспектива за приложението на дигиталните 
технологии в развитието на дигиталната стратегия на фирмите. Заключенията 
информират по отношение какви са интерпретациите сред респондентите за това 
какво е необходимо на предприятието, по теми, по които вече е извършен трейнинг 
или рефлектиращи върху често използвани инструменти. Акцентът на програмата за 
дигитална компетентност е осигуряването на съдържание, което е подходящо, 
релевантно и обобщава списъка от теми (представени в таблица 5.0), които са 
предпочитани от респондентите. 
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Таблица 5.0 Примерни теми за обучение в обастта на дигиталните технологии

Вземайки предвид горния списък, свързаните и подобни теми могат да бъдат 
включени в модули на обучение за развиване на дигитална компетентност. Освен 
съдържание за развиване на конкретни знания в областта на използването на 
конкретни дигитални инструменти, то важно да се включат стъпките, които 
предприемача трябва да приеме при избора на дигитален инструмент, защо и как да 
измерва ползата от избрания дигитален инструмент. Тези решения трябва да бъдат 
мотивирани от идентифицирани конкретни цели, за да се определят какви 
инструменти да се имплементират.

Бизнес възможности, които предлагат дигиталните технологии: Отговорите на 
този въпрос дават информация за разбиранията на респондентите по отношение 
дигиталните технологии, което ясно си проличава от използвания език - отговорите 
са представени в Таблица 6.0. Тези коментари са значими за развитието на 
програмите за дигитална компетентност, а именно: показват използвания дигитален 
език, неговото ниво и дълбочина; показва какво е неясно и какво е необходимо да 
се постигне по отношение информираността и изграждане на ниво на разбиране у 
предприемачите, т.к. очертават ясно нивата на познание или липсата на такива за 
съществуващите дигитални инструменти и технологии. Прието е, че това е 
неизбежен аспект от бизнеса, но не е сигурно кои аспекти са най-съществени за 
него и къде трябва да бъдат насочени основно усилията.

Великобритания
- Всичко
- facebook за бизнес
- Максимизирано приложение 

на социалните медии
- Онлан маркетинг
- MailChimp
- Анализиращи програми
- Промотиране
- Twitter
- Поддръжка на уеб страници
- Световна преса
- LinkedIn
- Как дигиталните медии 

спомагат за разширяване на 
бизнеса

Словения
- Брандиране
- Пускане на нов продукт
- Проектен мениджмънт
- Умения за продажби
- facebook
- LinkedIn 
- Блогове 
- Промотиране
- Повишаване на уеб трафик
- Финанси
- Интегриране на нови 

инструменти в процеса на 
работа

- Онлайн маркетинг
- Електронни продажби
- Компютърни технологии
- CRM, BPM, PCM

 Литва
- Знание за 

голям набор от 
нови 
технологии

- Трейнинг за 
бизнес ползите 
от дигиталните 
технологии 

- “Следим 
новостите на 
пазара”

 България
- Онлайн маркетинг
- Тенденции в дигиталните 

технологии
- Създаване и управление на 

съдържание
- Приложения за създаване на 

мрежи от контакти
- Google AdWords
- facebook
- Маркетинг
- Уебинари
- YouTube
- Развитие на уеб страница

 Ирландия 
- Онлайн маркетинг
- Анализиращи програми
- Социални медиии за бизнес 

употреба
- Блогове
- Поддръжка на уеб страница
- SEO
- Онлайн търгувия
- Измерване на резултатите от 

онлайн дейностите
- Разработване на съдържание

Испания
 

- Изработване на 
бизнес план
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Таблица 6.0 Бизнес възможности, породени от дигиталните технологии

Предизвикателства и страхове, свързани с дигиталните технологии: Настоящите 
тенденции, свързани непосредствено с притесненията на предприемачите се 
отнасят за използването на дигиталните технологии в страните участници. От лична 
перспектива на предприемачите предизвикателствата са свързани с липсата на 
хора, недостатъчните дигитални умения и ограничеността на времето на 
предприемача за развитие на дигиталното съдържание и поддръжка на дигитални 
пратформи. Това е съчетано с липса на познание за приложението и новостите в 
социалната и дигиталната медия, пренасищането на информация и неспособността 

- Дават платформа за малкия бизнес с цел привличане на вниманието и пораждане на 
интерес към марката. 

- Дигиталните технологии предоставят по-добри възможности за бизнеса, но аз имам 
ограничено познание за тези медии и е трудно да използвам потенциала им.

- Никой бизнес не би се развил и съществувал без използването на дигитални технологии 
- Да, но в тази област не сме уверени.
- Да, аз го направих, но се нуждая от трейнинг и подкрепа с цел придобиване на знаие и 

умение за развитие на стратегия. 
- Да, създаване на мрежа от контакти е по-лесно и контактите могат да бъдат създадени 

в цялата страна, както и извън нея.
- Разбира се, това е предпочитан начин за промоция на компаниите и е необходимо за 

дейността.
- Ти можеш да достигнеш целевата група по-лесно/по-бързо. 
- Мисля, че те са важни и в същото време са най-евтиният метод за представяне.
- Новите бизнеси могат да извлекат предимство от уеб технологиите за тяхното 

представяне.
- С малко усилие може да използваш специфични умения, дейности. 
- Абсолютно, спестява време и пари.
- Да, защото те ги улесняват да работят с по-малки разходи и улесняват процеса на 

придобиване на данни, гъвкавост.
- Определено, защото това е ней-евтиният начин за комуникация между продавач и 

купувач.
- Разрешава по-добър достъп до повече клиенти и по-бърза обратна връзка от 

клиентите, коетоводи до нови идеи за продукти.
- С типичния акцент върху маркетинг чрез социалната медия. Аз предпочитам акцентът 

да е върху системите за мениджмънт на клиенти, мобилен маркетинг и електронна 
търговия, социална мрежа и онлайн видеa.

- Да. Мобилни приложения като Salesforce.
- Да и не, всичко зависи от времето и ресурсите в малкия бизнес.
- Да. Технологията ще „елиминира“ някои скъпи работни позиции (служители).
- Сега е много популярно и без него е невъзможно да се развива бизнеса успешно.
- Дигиталната технология оптимизира процеса на работа. Откакто това може да бъде 

направено в много области, има множество дейности за надграждане. 
- Мисля така, защото използването на дигитална технология предоставя повече 

възможности за реклама и намиране на нови клиенти, изграждане на връзки с 
партньори.

- Добре, тази търговия е развита чрез интернет. Без интернет не можем да бъдем 
успешни на пазара. 

- Нямам опит, но се интересувам какво се случва в света и ми помага. 
- Аз мисля,че по дигитален път хората могат да получат повече информация.
- Да, в началото на развитието е и все повече и повече хора се включват. 
- Да, аз мисля, че помага за развитие на бизнеса, създаване на мрежи и самите хора 

проявяват интерес. 
- Помага за откриването на нови клиенти; доставчиците на услуги могат да споделят 

дейностите си.
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да се отсее необходимото, което да се приложи на практика. Във връзка с по-
техническите разбирания, въпроси относно сигурността на споделената 
информация, манипулирането на информация, кражбата на данни, взможността за 
извършване на плащания са също споменати. Наложително е тези притеснения да 
намерят изражение в програмата, за да бъде успокоен предприемача на база 
информация, което ще доведе до позициониране на коректна информация на уеб 
страниците и изграждане на системи, позволяващи директно пазаруване.

Дигиталните технологии доминират в дейността на организациите през 
следващата година: Анализирайки отговорите на респондентите, можем да 
заключим, че влиятелни са технологиите, насочени към индивидуалните 
инструменти и познатите платформи за социални контакти като Twitter, facebook, 
LunkedIn и очакването е те да продължат влиянието си и да бъдат използвани 
масово. В по-малка степен се изразява очакването мобилните и облачни 
приложения и блоговете да бъдат инструменти, които ще доминират. В допълнение 
не малък брой от респондентите не са дали отговор и а изразили незнание или 
несигурност по темата. Резултатите показват, че е широка интерпретацията на 
съществуващите технологии и тяхното влияние и ползите, които могат да имат за 
компаниите. Акцентира се върху повишаването на базовото ниво на познание и 
разбиране на приложението на дигиталните технологии в контекста на малките 
фирми как техният потенциал се използва за повишаване на производителността в 
предприятието. 

4.0 Използването на дигитални технологии от обучителите – Ключови 
заключения от изследването

4.1 Профил на отговорилите в изследването - личен и професионален профил

Комбинация от обучители, ментори и консултанти, частни обучаващи фирми, 
организации от публичния и частния сектор представляват 141 от отговорилите в 
изследването. Профил на участниците от всяка държава е представен в Таблица 
7.0.

Таблица 7.0 Профил на участниците в изследването

Профилите на обучителите (трейнърите) в предприятията варират на демографски 
принцип и според опита си. Мнозинството от отговорилите са жени (63.8%) и 
извадката се състои от хора на възраст между 31-40 години (30.5 %), 41-50 години 
(33.3%) и 24.8% на възраст 51 години и повече. По отношение придобития опит, 

Страна Брой на отговорилите в 
изследването

Процентно ниво на 
отговорилите

Обединеното кралство 31 21.9

Испания 19 13.5

Литва 28 19.8

България 9 6.4

Словения 19 13.5

Ирландия 35 24.9

Общо отговорили 141 100
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респондентите са придобили допълнителен такъв в доставката на програми за 
обучение на предприемачи, като 30.5% имат от 6 до 10 години стаж в областта; 22% 
са придобили повече от 15 години опит и 19.9%  са придобили между 11 и 15  години 
трейнинг опит. Тук се има предвид изнасянето на обучения и развитието на такива 
пред малки групи, от между 4 и 10 и между 11 и 20 човека в различните страни 
партньори. По-големите групи от 51-80 и 81 и повече от обучаващи се предприемачи 
са характерни за програмите за редовно обучение в институции за професионално 
профилиране като университети и подобни на тях организации. Широк е спектърът 
от свързани с предприятията модули и програми - по отношение стартирането, 
разрастването и интернационализирането на малкия бизнес. Опит е бил придобит и 
в доставката на свързани с предприятието модули за функционалните аспекти на 
бизнеса (маркетинг, финанси, счетоводство, проектен мениджмънт и др.). 
Респондентите са били в различните роли, свързани с преподаване, менторство, 
консултиране и провеждане на коучинг на хора на възраст между 21–30 години, 
следвани от обучаващите се за предприемачи между 31 и 40 години. Публичният 
сектор е бил доминиращият работодател  в тази група и докато са били ангажирани 
в публичния сектор някои от отговорилите са придобили опит при работа с частния 
сектор и развитието на компании.

4.2 Практики при обученията в областта на дигиталните технологии

Използването на дигитални технологии: Резултатите показват, че дигиталните 
технологии се използват като свързващо средство, чрез което съдържание и 
способи за оценка стават достъпни за обучаваните, които в повечето случаи не са 
включени в дълготрайни програми за редовно обучение. Използването на 
технологиите е еднопосочно и в противовес на развиващите се персонализирани 
интерактивни програми или дигитални технологии, се използват вече утвърдени и 
познати на трейнърите инстурменти, базови и подходящи за всяка ситуация, вместо 
да се пригодят програмите към всяка специфична група.

Цели за използването на дигиталното при обучение в предприятието:  
Разнообразието от предмети със сходни подкрепящи ги теми са цитирани от 
отговорилите във всяка една страна, което е подробно представено в Tаблица 8.0.

Таблица 8.0 Цели за използване на дигиталните технологии в обучения
- По-ефективна работа и сътрудничество между участниците 
- Наличност на съдържание по всяко време и на всяко място 
- Адаптивност на участниците и по-широк достъп до клиенти
- Изграждане на интерактивна комуникация извън специфичния клас; окуражаване 

употреба на дигитални технологии в търсенето на необходимата информация за екипа 
и отделните участници; окуражаване на екипната работа в електронна среда; 
възприемането на добри практики; бизнес симулаторни игри 

- Холистичен поглед към специфична тема/клас, окуражаване на иновативните 
обучителни подходи (блогове за излагане на собствените виждания по конкретна тема)

- Учи се да използва/познава дигиталните технологии
- По-разнообразен опит в обучението/по-голяма ангажираност на обучаващите се
- Обучение чрез използване на игри и симулации, ефективност в онлайн комуникацията 
- Намаляване на административните разходи за курса и увеличаване на конкуренцията
- Подготовка на младите хора за по-добра бъдеща работа
- Диференциране на обученията, за да се направят по-атрактивни и интерактивни
- Улесняване на изпълнението на бизнес плановете и финансовите прогнози
- Улесняване на жените при използването на интернет и социалната медия за подкрепа 

на техния бизнес 
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Респондентите се фокусират върху употребата на технологиите като средство за 
комуникация и разпространение, което е зависимо от наличието на технологична 
инфраструктура. Технологиите се разглеждат като повишаващи ефективността на 
обучителите и създаващи по-добри условия за обучаващите се предприемачи.  
Педагогическите ефекти са по отношение повишаването на професионалните 
умения на обучаващите, които генерират увереност и провеждат обученията с по-
голяма ефективност за задоволяване на бизнес нуждите.

Използване на дигиталните технологии при обучения в предприятията:  
Отговорилите на този въпрос са били единодушни (85%), че технологиите не трябва 
да заместват обучителя, а да бъдат използвани от него като част от процеса на 
обучение. Причините технологиите да бъдат взети предвид при предоставянето на 
програми (даването на допълнителна информация, отбелязвания за предмета/
класовете; осъществяване на дискусии между ученици; представяния пред класа) 
предвиждат по-дълбок поглед и анализ на по-традиционната употреба на 
дигиталните технологии и тяхната роля при предоставянето на програми за 
обучение на предприемачите. 

Използването на дигиталното за лични и професионални цели: От получените 
125 отговора на този въпрос 65.6% заявяват, че използват технологиите основно за 
работни цели и 32%, че ползват дигиталните технологии по равно за лични и 
професионални цели, което предполага личен интерес, но това не се пренася към 
обучителните програми за развитие в предприятията. Както се очаква, 
мнозинството от обучителите притежават профил в дигитална платформа за 
създаване на професионални контакти (86.6%), от които LinkedIn е на-популярен, 
следван от facebook. За респондентите от Великобритания и Ирландия Twitter е 
втората най-използвана платформа.

4.3 Бариери, ползи и предизвикателства при имплементиране на дигиталните 
технологии

Бариери при адаптирането на дигиталните технологии: Най–често посочваните 
бариери са свързани с аспектите на самите технологии, като загубата на контрол 
при разтълкуване на съдържанието, възприемано от обучаваните и как да се 
осигури надеждност и сигурност на информацията в мрежата. Съществуването на 
институционална/организационна дигитална стратегия трябва да бъде насочена към 
тези въпроси. Тази тема е разглеждана в литературата (Plomp et al., 2008; Shear et 
al., 2010a; Shear et al., 2011), което потвърждава, че използването на дигиталните 
технологии трябва да бъде насочено в предоставянето на ресурси за подкрепа на 
обучаваните и обучителите. Представлява и императив за професионалното 
развитие на обучителя, който трябва да притежава дигитални познания в областта 
на дигиталната педагогика и да разполага с необходимата инфраструктура за 
постигане на съответните резултати от дигиталното обучение. 

Ползи от дигиталните технологии при провеждането на обучения в 
предприятията: Ползите са насочени към създаване на леснодостъпни програми, 
материали, които позволяват на обучаващите се по-чести, навременни контакти с 
обучаващия и обратно, комуникацията е двупосочна. Положителните аспекти на 
дигиталните технологии и приложението им в обучиелни програми от този характер 
са по-малко очевидни в области като развитие на възможностите на предприятието, 
развитие на уменията за вземане на решения, лични и комуникационни умения, а 
това е само по себе си изключително важно при изготвянето на дизайна на 
програмата.  
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Предизвикателства, появяващи се при адаптирането на дигиталните 
технологии: Анализът на този въпрос и малкото получени отговори, както и броят 
на отговорите „не се отнася“ предполага, че няма големи бариери относно 
имплементирането на дигитални технологии. Трябва да се отбележи, че въпросът е 
свързан с липсата на време за подобрение на програмите и инкорпориране на 
технологиите в тях, което от друга страна може да бъде видяно като  противоречие 
с целта на техния основен бизнес на преподаване (който изисква време за 
подготовка и непрекъснато усъвършенстване). Въпросите, които възникват са как 
дигиталните технологии може да са свързващо звено за придобиване, развитие 
тестване на електронното лидерство и електронните умения, които могат да бъдат 
предоставени чрез много документи за политики. Това предполага, че обучителите 
не са изцяло запознати и не имплементират функционалностите и потенциала на 
дигиталните инструменти в обучението и е важно, че технологиите не са единствен 
и основен двигател на механизма за преподаване, нито основно определя 
съдържанието, оценката и развитието на личните умения. Какъвто е случаят в 
литературата, технологията е инструмент, дигиталните технологии предоставят 
платформи за развитие и са предпоставка знанията на обучаващите се да бъдат 
приложени на практика и да резултират в създаването на нов бизнес. 

Добри практики за имплементиране на дигиталните технологии при 
предприемаческото обучение: Представените примери очертават спектъра от 
възможни добри практики, които впоследствие могат да бъдат изследвани за 
разкриване на теми, които да бъдат включени в програмите за придобиване на 
дигитална компетентност и също така въпроси, свързани с предоставянето и 
педагогиката и идеи как да бъде използвано дигиталното за разширяване на 
съответната дигитална компетентност и практика на обучаващите се предприемачи. 
Ключови теми в тези добри практики акцентират на интерактивното и практиката, 
базирана на обучение за различните дигитални инструменти.

Вземайки предвид усилията по отношение на инфраструктурните и хардуерните 
въпроси трябва да се направи така, че обучителите да станат по уверени по 
отношение използването на дигиталната технология извън разпространението на 
съобщения. Бариерите по отношение на обучението и възприемането от 
предприятието на съответната дигитална технология трябва да бъде ясно 
комуникирано, така че обучителите да разберат, че въпреки че времето е бариера, 
то използването на дигиталното като част от обучението в предприятието е крайно 
необходимо и ще генерира дългосрочти професионални и педагогически ползи. Още 
повече, че в бъдеще обучителите ще бъдат ангажирани с по-млади обучаващи се за 
предприемачи  или с някого, който е дигитално оборудван и компетентен, така че 
обучителят ще трябва да бъде способен и уверен да удовлетвори нуждите му.

4.4 Умения, необходими компетенции и трейнинг в областта на дигиталните 
технологии  

Участие в дигитално обучение и теми на интерес: Мнозинството,71% от 
отговорилите не са участвали в дигитални трейнинги. От отговорите в изследването 
на предприемачите се пораждат широк кръг теми, които са свързани с популярни и 
използвани дигитални медийни инструменти. В съответствие с резултатите е 
направено предложение за отделни теми.Таблица 9.0 представя в обобщена форма 
темите, които са необходими за провеждане на трейнингите.
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Таблица 9.0 Теми, предложени за трейнинг

Дигиталните технологии, които ще окажат влияние върху обучителите през 
следващите 5 години:  Наред със съществуващите разлики между обучителите в 
различните институции, има и сходни области по отношение използваните 
технологии като уеб страници, мобилни технологии, онлан платформи, приложения; 
Google платформи. Отговори като „не знам“, „твърде много“ и „несигурен“ се 
повтарят, което поражда важните въпроси, свързани с това дали обучителите 
познават добре дигиталните технологии за предприемачи, тъй като това може да 
доведе до незадоволяване по необходимия начин на нуждите на предприемачите. 
Това заключение, като бъдат взети предвид резултатите от предприемачите, 
извежда на преден план разделението между „теория и практика“. Така независимо 
от дигиталните нужди, изказани от предприемачите в тяхното проучване, ако 
обучителят не притежава съответните знания и умения, то пропуските в 

Обединеното кралство 

- Аз искам да подобря 
познанията и уменията 
си по отношение 
програмите за 
проеждане на 
проучвания и Prezzi. 
Също да науча нови 
симулативни игри.  

- Многобройни – като 
технологиите вървят  
напред и аз се стремя 
да съм в крак с тях 

- Правене на филм 
- Оптимизация на 

уебсайт SEO 
- Нуждая се от време да 

открия подходящите 
инструменти и да 
финансирам 
платформи и 
инструменти, които са 
полезни. Нуждая се от 
процес на обучение.

Ирландия  
- Електронна търговия, 

продажби онлайн 
- Електронен маркетинг, 

мобилни приложения 
- Интегриране на дигитални 

ресурси в една платформа; 
създаване на съдържание, 
което предлага избор на 
учениците как да учат; 

- Нови инструменти за 
повишаване опита на 
обуващите се – специфични 
примери как другите 
интегрират успешно 
технологията в техните 
модули  

- Интерес относно това как да 
се развие съдържанието, 
SEO, аналитици; измерване 
на активността в социалните 
медии 

- Развитие на уеб страници, 
онлайн продажби и имейл 
маркетинг  

- Туитър за бизнес; тенденции 
в електронната търговия 

- Онлайн продажби, 
ефективни блогове, видео 
маркетинг и анализиране 

- Как да се измери 
активността в социалните 
медии и свързаните с това 
разходи; 

- Уебинар развитие, SЕО, 
Аналитици, дигитална 
услуга за клиенти  

- Мобилни маркетингови 
стратегии 

- Политики и процедури за 
оценка използването на 
дигитални инструменти  

- Трейнинг за онлайн оценка 
и дизайн на материали за 
електронно обучение

 Словения 
- Обучение за нови 

подходи 
- Социални медии 
- Нови технологии 
- Видове технологии и 

тяхното практическо 
използване 

- Детайлна презентация на 
всички предимства и 
недостатъци на 
възможностите, свързани 
с предоставянето на 
електронна среда  

- Комбинация от различни 
технологии, защита на 
личните данни в 
интернет, Ексел 

- Използване на видео 
съдържание, подготовка 
на видеоматериали за 
обучение 

- Комбинация от 
електронно обучение и 
обучение в класна стая 

- Иновация в технология 
- Използване на различни 

видове технологии 
- Комбиниране на 

технологии 
- Защита на личните данни 

в електронното 
пространство 

- Майкрософт Ексел средно 
ниво 

- Използване на видео 
съдържание и 
подготовката му за 
обучение 

- Интерактивни материали 
- Уебинар 
- MailChimp
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компетентността на предприемачите относно дигиталните им познания няма да 
бъдат запълнени. Резултатите от проучването на обучителите на предприемачи  
поражда дебат как настоящето ниво и възприемането на дигиталните технологии в 
предприятието подготвя обучаващите се за адаптация, възприемането на нови роли 
и развитието на нови възможности на високо дигитализирания маркетингов пазар? 

Тези заключения пораждат въпроси дали обучителите са приели широко 
разбирането за дигиталните технологии и дали това се отразява на дигиталните 
трейнинги, предоставяни на предприемачите. Ако е така, прилагането на програмите 
за дигитални технологии са част от уменията на обучителите в противовес на 
нуждите и изскванията на предприемача на различните етапи на стартиране и 
развитие на предприятията. Това емпирично изследване е насочено към проучване 
на всички гледни точки, което ще осигури, че нуждите на крайния клиент  
(предприемача) ще бъдат разпознати и задоволени чрез прилагането на 
подходящите дигитални трейнинг програми. Този подход  информира за резултатите 
от проучване на обучаващите се предприемачи за техните дигитални практики и 
умения. Тези резултати са представени в следващия раздел. 

5.0 Обучаващите се предприемачи и използването на дигитални технологии – 
ключови заключения от проучването

5.1 Профил на обучаващия се  предприемач
Извадката се състои от 102 обучаващи се предприемачи и разпределението по 
страни е представено в таблица 10.0.
 
Таблица 10.0    Профил на участника по страна на произход

Мнозинството от респондентите са жени (64%) и извадката включва представители 
на различни възрасти, категории служители и обучаващи се редовна и задочна 
форма на обучение.  Малко над 15% от отговорилите са на възраст под 21 години и 
32% от отговорилите са на възраст между 22 и 25 години, като 53% са на възраст 
над 26 години. Tози възрастов спектър рефлектира и върху дигиталната 
класификация, като природно присъщо е на хората, родени след 1980 г. да 
използват дигитални технологии (Prensky 2001), от електронното поколение (Jones 
and Shao, 2011; Bennett, Maton and Kervin, 2008) или на новото поколение от т.нар. 
“Millenials” (OECD 2008). Тези обучавани са способни интуитивно да използват 
дигиталните устройства и да сърфират в интернет, сякаш това е естествена част от 
тяхното израстване и тези очаквания и усещания за ролята и стойността на 
дигиталните технологии са част от тяхната идентичност (Jones and Shao 2011; 
Bennett, et al. 2008). Разпределението по възраст е представено в таблица 11.0.

Страна 
Число на отговорилите в 
изследването  (N=102) Процент на отговорите

Ирландия 35 34.3

Обединеното кралство 13 12.7

Испания 7 6.9

Литва 17 16.7

България 14 13.7

Словения 16 15.7
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Таблица 11.0 Възрастов профил на отговорилите

Тоза анализ показва малка разлика във възрастовите групи в различните страни, 
като мнозинството от по-млади обучавани попада в извадката на отговорилите от 
Ирландия. Смесеният възрастов профил показва широката природа и 
разнообразието на възрастови групи, участвали в трейнингите и обучениия в 
предприятия и изтъква нуждите на пазара за програми за придобиване на дигитални 
компетентности. Отговорилите са притежавали широк спектър от постижения в 
обучения по дисциплини извън бизнеса и мениджмънта. При прегледа на оценките 
за знанията на респондентите, трябва се вземе предвид спецификата на оценките и 
да се отбележи, че всяка страна има свои акредитационни органи и това какви са 
оценките е несъответстващо в различните държави. Мнозинството от отговорилите 
имат втора степен на образование и са участвали в трейнинги и продължаващи 
обучителни програми. В допълнение към повечето формални образователни 
квалификации, които респондентите притежават, те са били ангажирани и с 
развитието на тяхното предприемаческо мислене, както и участие в модули, 
включващи предприемачеството като фокус и връзката на предприемачеството с 
темите за функционални специалисти. Разнообразието от завършени модули, когато 
са прегледани във връзка с различността и еднаквостта на профилите на 
обучаваните и типа на обучителите, показва нарастващата популярност и интерес 
към обучението на предприемачи и необходимостта от увеличаване на достъпа и 
възможността до сектора на много хора и извън традиционната образователна 
институция. Повишаването на достъп и възможност до обучението за предприемачи 
до широк кръг от обучавани може да бъде улеснено чрез използването на 
дигиталните технологии. Тези заключения са в съответствие с тези в Доклада за 
модернизиране на висшето образование (2014), кото поставя акцент върху това, че 
структурата на обучение е променена драматично с нарастване на възможностите за 
отворено и дистанционно обучение, като като технологичната правоспособност 
способства за създаването на потенциал, който да достигне до повече и нови групи 
от обучавани по един по-гъвкав начин.

Възрас
тов 
профил

Ирлан
дия

Обединен
о 
кралство

Испа
ния

Лит
ва

Бълга
рия

Слове
ния

Брой на 
отговори
лите

Процент 
на 
отговори
лите

15–18 
години

2 0 1 0 0 0 3 2.9

19-21 
години

9 1 1 0 0 1 12 11.8

22-25 
години

16 1 3 2 2 8 32 31.4

26 
години 
и 
повече

8 11 2 15 12 7 55 53.9

Общо 35 13 7 17 14 16 102 100.0
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5.2 Знанията на обучаващия се предприемач и използване на дигитални 
инструменти 

Достъп до дигитални технологии: Както се очакваше, мнозинството от 
обучаваните са имали на разположение широк спектър от технологии, включително 
лаптопи, таблети, MP3 плеъри, което позволява по-голяма гъвкавост и достъп на 
обучаваните до информация и впоследствие до трейнинг. Тези резултати подкрепят 
тенденцията в литературата и практиката потребителите на дигитални технологии, 
че електронното поколение от обучаваните е тясно свързано с технологиите и 
тяхното развитие и съвсем естествено тя е част от техния живот и ще бъде 
използвана и в тяхната работа по същия начин (дигиталните потребители 
възприемат дигиталната технология  като нещо жизнено важно, „кислород; те 
очакват, че не могат да дишат без него и чрез него живеят” (Brown, 2011).

Членство в сайтове в социални мрежи: Над 95% от респондентите са членове на 
уеб платформа в социалните мрежи, като 72% от тях са членове от повече от 3 
години и 22% са членове между 1 и 3 години, като членството е започнало още в 
ранна възраст. Участниците са членове на повече от една платформа, като 
резултатите са показали разделяне по равно между членството в 1 - 3 сайта и 4 - 10 
сайта (по 48%), като се споменава, че мнозинството (52%)  имат между 1 и 250 члена 
и 23% имат между 251 и 500 “приятелски връзки”.  

Сайтове, използвани за социални и учебни цели: Най-често използваният сайт за 
социални цели и лафстайл е facebook; следван по популярност от Twitter, Google+; 
Instagram, Pinterest и Snapchat. При сравнение на сайтовете, използвани в 
обучението и образователния контекст най-висока е популярността на Google+, 
следван от facebook, Pinterest и по равно от Twitter и Youtube. Рзагледани в цялост 
резултатите показват последователна засилена употреба на facebook като социален 
и образователен инструмент и поставят пред обучаващите се предприемачи 
дигитални инструменти, с които да се запознаят. На база резултатите трябва да се 
има предвид, че очакванията спрямо профила на обучавания ще бъдат силно 
фокусирани върху дигиталните технологии като част от техния ежедневен ритъм и 
смесена употребата за лични, професионални или образователни цели.

Мотивация и причини за присъединяване към платформи: Мотивите на 
респондентите да направят избор да се присъединят към определена платформа са 
„комуникацията с приятели и семейство“ и на следващо място това, че техните 
приятели са вече членове. Това показва необходимостта „да принадлежиш и да 
бъдеш част от група“, което е улеснено от съществуването на социални платформи 
като facebook и Twitter. Едва 4% от респондентите не са членове на социалните 
мрежи поради „липса на познание как да направят това“ и „липса на интерес към 
социалните сайтове“, а не малък е броят на споделилите за негативен предишен 
опит със социален сайт, което ги е накарало да напуснат социалните мрежи и нямат 
интерес да се присъединят отново. Следващото е извадка от коментари, получени 
от тези, които не са членове на сайт в социалните мрежи: „Не знам какво е социална 
мрежа“; „Нямам интерес да се присъединя към социалната мрежа“; „Аз се бях присъединил 
веднъж, но не се забавлявах“; „Това е срещу моята култура/разбирания“. 

Отговорилите казват, че са се представили с тяхното реално име (84%); по равно 
количество от отговорите са споделяли и изпращали снимки, както и предоставяли 
своя имейл адрес (60%); подобни са процентите за оповестена информация относно 
хобита (44%) и други интереси (47%). Посочването на ученическия статус е посочено 
от 52% от отговорилите. Най-малко споделяните теми са номерата на мобилните 
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телефони и религията. Отеделеното време за използване на дигитална медия 
варира и 50% споделят времето си между обучение и за личния си живот, 28% 
казват, че прекарват повече време, като използват дигиталните инструменти за 
лични въпроси, а не за обучение. Тези обобщени резултати ясно показват 
нарастващия превес на дигиталните технологии като нормална част от 
всекидневния живот на обучаващите се за предприемачи. 

Използването на дигитални инструменти в обучението: Паралелно с резултатите 
от изследването на обучителите, използването на дигитални инструменти за 
обучение е концентрирано в областта на достигане до материали и водене на 
записки (89%), и второ като средство за комуникация с членовете на екипите (79%) 
и използване на инструменти като Microsoft PowerPoint за презентационни цели 
(74%). Тези тенденции са в съответствие със заключенията в партньорските страни 
и използването на технологиите за комуникация с членовете на екипа е много 
разпространено. В допълнение технологиите като цел на обучение или като 
допълнително обучение чрез изпозването на инструменти като YouTube са широко 
използвани в Литва, България и Словения. Акцентът или широката употреба на 
дигиталните инструменти за комуникация с другите е в съответствие с мотивацията 
за присъединяване към социалните сайтове и съгласуването на характеристиките 
на високо дигитализираната природа на обучаваните и е важно да се вземат 
предвид тези характеристики, когато се очертава съдържанието на средата. 
Интересно е, че обратната връзка от обучителя акцентира, че процесът на вземане 
на решение и комуникационните умения са по-проблематични за развитие чрез 
дигиталните технологии. Тези противоположни позиции са важни, като вниманието 
трябва да бъде насочено към това как да се балансира използването на дигитални 
технологии, за да се улесни постигането на целта, тестовата комуникация и 
уменията за работа в екип, които са релевантни към предприемаческия контекст.

5.3 Бариери и ползи от използването на дигитални технологии в обучението

Бариери при използването на дигитални технологии: Бариерите при 
използването на дигитални технологии преимуществено са в резултат на липсата на 
необходимите умения и познание в предприемаческия контекст. Над 32% от 
отговорилите в изследването казват, че липсата на умения за използването на 
технологиите е значителна бариера, 26% от отговорилите заявяват, че те не са 
сигурни във възможностите и не знаят какви са възможностите в обучителна среда. 
Подобни са резултатите от проучванията между предприемачите и обучителите и 
това има отношение към условията на дизайна и предлагането на програми, 
свързани с дигиталните технологии. Тези изводи показват увеличаващите се 
допирни точки между дигиталните нужди на предприемаческата общност и 
същевременно насочват вниманието към липсата на компетентни обучители, които 
да разбират дигиталното познание и изискуемите умения за предприемача – 
предложеното предприемаческо дигитално обучение трябва да е насочено към 
дигиталното познание и пропуски в уменията, но съобразено с нуждите на 
предприемачите.

Ползи от използването на дигитални технологии: Ползите, непосредствено 
свързани с използването на дигитални технологии в процесите на обучение са 
концентрирани върху създаването на по-бърз и успешен достъп за обучаваните 
(91%), а 90% смятат, че въвеждането на дигиталните технологии в обучението ще 
допринесе  за по-широка употреба на технологията  извън използването  за лични 
нужди; 91% определят, че така се подготвят обучаваните за реалния професионален 
свят. Резултатите отново са съпоставени между партньорските страни и 
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респондентите са показали, че технологиите са изключително полезни и би било 
ползотворно да са част от тяхното обучение за предприемачи.

5.4 Нуждата от дигитален трейнинг и препоръка за дигитална програма

Теми, представляващи интерес за обучение: Широкият и разнообразен спектър от 
теми, които са посочени, показват фрагментираните в съответствие с разбиранията 
нужди на обучаващите се предприемачи , какъвто беше случаят с 
предприемаческите заключения и случаят с обучителите. Обхващайки трите групи: 
обучители, предприемачи и обучаващи се предприемачи, се представиха сперктър 
от предпочитани отделни теми и конкретни дигитално-технологични инструменти в 
противовес на стратегическата перспектива за използването на дигиталните 
технологии. При прегледа на резултатите е важно да се отбележи, че числото на 
участниците беше несигурно по отношение на дигиталния трейнинг, тъй като имаше 
„не съм сигурен“, „не знам“ и “искам трейнинг за всичко възможно”, което е 
отражение на липсата на разбиране за нарастващия брой от дигитални технологии. 
Нивото на несигурни отговори, макар и малко, дават по-практически поглед на 
действителността, не всички по-млади обучавани притежават добра дигитално-
техническа култура, както се предполага и поради това е необходимо да се насочи 
вниманието към развитието на дигиталната среда. В допълнение, прилагането на 
дигиталната компетентност в личен план и разбирането как да се прилага 
дигиталното (как се използва дигиталното и защо), в предприемаческия контекст е 
усложнено и поражда проблем, тъй като е налице пропуск в дигиталните умения.

6.0 Синтезирани и заключителни коментари

В обобщение се очертават някои интересни перспективи от изследването, което 
потвърждава нарастващата употреба на дигитални технологии от група млади 
обучаващи се предприемачи в лични и учебни случаи. Използването на дигитални 
технологии в процеса на обучение са общоприети и традиционни и може би принос 
за това има влиянието на обучителя и се определя от тяхното ниво на познания и 
умения в тази област. Резултатите от изследването на обучаваните, когато са 
свързани с изследването на предприемачите, представя сходни заключения с оглед 
условията на нивото на познание за дигиталната специфика в контекста на 
предприемачите. Резултатите от изследването на обучителите показва, че те имат 
по-общо разбиране за имплементирането на дигиталните технологии, като те се 
прилагат основно за разпространение на материали и като механизъм за събиране 
на такива, а не са ориентирани към включване в програмите си различните форми 
на приложението му в предприемаческия контекст.

Допълвайки предходната точка, обучителите трябва да гарантират, че дигиталното 
обучение няма да е за самата технология и за спектъра от дигитални инструменти, 
но ще демонстрират за кои цели и как те са използвани (процес и стратегия) за 
ефективно постигане на растеж в предприемаческата бизнес среда. Целите са 
свързани с това как дигиталните технологии могат да бъдат използвано в рамките 
на и чрез функционалностите на предприятието, по-осезаемо в маркетинга и 
продажбите, разрастването на пазара, изграждане на марките и т.н. Заключенията 
на трилогията от участници, предприемачи, обучители и обучаващи се предприемачи 
все по-осезаемо определя критичната роля на обучителите, които могат да бъдат 
първоначалният ускорител или пречка за развиване на дигитални умения и 
компетентността на обучаващия се предприемач. Ако обучителят или треньорът не 
притежават знание „какво“ и „как“ се постига чрез дигиталните технологии и техните 
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функционалности, то нуждите на обучавания няма да бъдат подходящо 
удовлетворени. Важно е, обучителят да бъде компетентен при идентифицирането и 
прилагането на практиката на това кои дигитални инструменти са най-подходящи за 
предприемача в различните фази на стартиране и растеж на компаниите им и 
необходимостта от интегрирана дигитална стратегия като противовес на 
разбирането, че дигиталните инструменти съществуват независимо един от друг и 
не водят до ефективност при интегриране. Необходимо е обучителите да развиват 
познаниията си двустранно, първо по отношение на условията на дигиталните 
технологии като стратегия и вътрешната взаимносвързаност между компонентите и 
второ, да са запознати с предприемаческото мислене и дигиталните изисквания на 
бизнеса с цел постигане на растеж и разширяване. Необходимо е още да се обхванат 
употребата на технология и как тя въздейства върху съдържанието на програмата, 
дизайна, доставката и оценка и дигиталната ангажираност на електронното 
поколение обучаващи се. Притежавайки това дигитално познание, обучителите ще 
са по-уверени, за да гарантират, че увереността ще бъде предадена от обучител/
треньор на предприемачите по време на дигиталния трейниг.

Ресурсите на ниво обучение трябва да дават възможност за необходимото 
технологично приложение и платформи, които да са на разположение на обучители 
и обучаващи се, което се конкурира с литературата и необходимостта да бъдат 
възприети следните характеристики на обучавания да се информира за 
архитектурата, съдържанието и педагогиката на програмата за дигитална 
компетентност:

• Социално базирано обучение – Обучаваните искат да използват 
появяващите се комуникации и свързаните с това инструменти за създаване 
и персонализиране на мрежи от експерти с цел получаване на информация в 
процеса на обучението им.

• Неограничено обучение -  Обучаваните използват технология, надхвърляща 
досегашната практика на обучение, като надминава стените на класната стая 
и не е ограничена от ресурсите, традиционните източници на финансиране, 
география, обществени активи и дори от познанията и уменията на 
обучителите.

• Обучение с богата дигитализация – Обучаваните виждат значимостта на 
дигиталните инструменти, съдържание и ресурси като ключови за 
продуктивността на обучението, а не просто като ангажиране на обучаваните 
в процеса на обучение. 

Обучителите, следователно, трябва да проучат как могат да използват най-добрите 
съществуващи технологии за улесняване на богато дигитализираната среда за 
обучение, където обучаваните имат възможност да учат съвместно или с обучители, 
по всяко време и навсякъде.  Следващият раздел ще представи предложенията за 
съдържание на програмата и педагогиката, насочени към колективните нужди на 
предприемачите, обучаващите се предприемачи и нуждите на обучителите, което ще 
е обвързано с доставката на такава програма. 

7.0 Разделяне на дигиталната компетентност – развитие на електронните 
лидерски умения за предприемачи и собственици-мениджъри

Предприемачите, които не са прегърнали дигитално-технологичната революция 
трудно поддържат своята конкурентоспособност и се опитват да оцеляват. Това 
засяга някои индустрии повече от други, но едва ли би било възможно някой бизнес 
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да игнорира дигиталните технологии напълно, поне в най-обозримо бъдеще. 
Постоянно променящият се дигитален пазар и все повече дигитализираните места 
за потребители оказват натиск върху предприемачите да повишат своите дигитални 
умения с цел да са конкурентни на пазара и средата. Има множество евтини 
инструменти на дигиталните социални медии, които предприемачите могат да 
използват за предоставяне на полезни системи за осъществянане на връзка между 
клиенти и мениджмънта, което може да осигури конкурентно предимство и да 
улесни прилагането на защитни стратегии за потребителите. Въпреки това, такива 
инструменти могат да бъдат управлявани и подкрепени с добре интегрирана 
маркетингова стратегия, с по-широк бизнес стратегически план.

С ползите идват предизвикателствата и страховете, които преимуществено са 
свързани с липсата на познание или разбиране за спектъра от налични дигитални 
технологии, техните функционалности и приложения и възможностите, произлизащи 
от тях, както и възвращаемостта на направените инвестиции. В допълнение към 
липсата на познание или като резултат от това е съпътстващата липса на 
достатъчни познания в областта на дигиталните технологии и компетентността как 
да се прилагат, въведат, управляват, наблюдават и измерват резултатите и ползите 
от тяхното приложение. Следователно способността и развитието на 
компетентността са основни източници за осъществяване и разширяване на 
дигиталното мислене и съответното поведение, които да се адаптират към 
променящите се постоянно дигитални потребители и купувачи.  

7.1 Успешно развитие на дигиталните технологии - електронни лидерски умения 
за предприемачи и собственици-мениджъри – ключови критерии за изграждане 
на структура за повишаване на дигиталната компетентност 

В дизайна на програмата за повишаване на  дигиталната компетентност трябва да 
бъде включена педагогиката за дигитално обучение, която съдържа въпросите 
„какво“ и „как“ дигиталното може да бъде приложено в предприемаческия контекст, 
и какви възможности предвижда за обучаващите се за придобиване на опит и да 
научи „със“ и „от“ приложението на дигиталното в предприемачеството, това, което 
внушава реалния свят и релевантното дигитално „ноу хау“.

Изведените по-долу са само няколко основни направения по отношение дизайна на 
програмата, която ще бъде изготвена за постигане на дигитална компетентност, 
които се базират на въпросите, които са повдигнати в литературата и са разширени 
с резултатите от емпиричното изследване на предприемачите, предприемаческите 
обучители и предприемачите в обучение. Преди оформянето на съдържанието, ня 
кои фундаментални задачи е необходимо да се вземат предвид:

• Определяне на Контекста – вътрешен контекст на фирмата: Преглед на 
личните и бизнес перспективите и определяне на основната стратегическа 
визия на предприятието. Това включва идентифициране на етапа на 
развитие на компанията. Във връзка с гореспоменатите въпроси е важно да 
се определи визията на предприятието относно дигиталните умения. Този 
анализ трябва да бъде направен в духа на предприемачеството, за какъв 
период от време и до къде да се развие конкретният бизнес. Този детайл е 
фокусиран върху мисленето и намеренията на предприемача и ги фокусира 
върху изграждане на дългосрочна перспектива.

• Определяне на Контекста – външен контекст на фирмата: Развитието на 
рамката за дигитална компетентност трябва да се прилага по-широко по 
отношение гледните точки нa заинтересованите страни, за да се подсигури 
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доставеното да е не само относимо към конкретни нужди на предприемачите, 
но и ще е в крак с очертаващите се тенденции в дигиталните медии и 
технологии, които ще въздействат върху бизнеса и потребителите в 
следващите години. Това разбиране трябва да включва обяснение на езика, 
терминологията и приетите абревиатури по отношение на дигиталните 
технологии в световен контекст. Важно е езикът да не възпрепятства или да 
рефлектира в липса на разбиране за дигиталнотите технологии при 
приложението им.

• Завършен анализ за дигиталните познания, работен език, умения и 
практики: След като визията е определена и са дефинирани изискванията 
по отношение на това какви бъдещи умения да бъдат изградени, всяка фирма  
е необходимо да извърши самооценка на съществуващите умения. Целта е да 
се сравни нивото на съществуващите умения с желаното ниво на 
професионализъм и да се определят пропуските - на ниво предприемач и на 
ниво компания. 

• Не са важни само инструментите и технологията, но и правилно 
подбраните тактика и стратегия: Възприемането на интегрирана 
перспектива, където използването на дигиталните технологии е част от 
процес на вътрешно свързани и интегрирани дейности, които подпомагат 
постигането на основните бизнес цели и стратегии. Това включва 
генерираните цели, времевата рамка за изпълнението им и графиците за 
тяхната дигитална стратегия.

• Съдържание и теми – Дигитално ‘A La a Carte Menu’ – избор на най-добрия 
вариант: Целта на тази програма е да развие компетентността  в областта на 
дигиталните технологии за приложението им в контекста на 
предприемаческия бизнес с цел  да се улесни ефективното предприемаческо 
дигитално обучение и да се отговори на идентифицираните нужди на 
предприемачи, обучаващи се и обучители. Така дигиталното  La Carte menu на 
дигиталните теми може да бъде съответно избрано. Съдържанито на 
програмата може да включва  широк спектър от модули и да предоставя 
карта, която да указва на обучителите в предприятието избора на най-добър 
вариант за предприемачите и за бизнес нуждите. Тези дуалистични нужди ще 
бъдат идентифицирани при анализа на дигиталните умения, който е 
извършен в съответствие с указанията в предходната точка. 

• Управление на наблюдението и измерването: За много собственици – 
мениджъри стойността на имплементирането на електронни бизнес стратегии 
е непосредствено свързано с това да видят директни ползи от инвестиция в 
такива технологии. Това е характерно за случая, когато малки филми имат 
очакване за непосредствено повишаване на продажбите и намаляване на 
разходите. Следователно ключовите фактори на инкорпорирането на 
развитието на уменията са управление, наблюдение и измерване.

• Дигитална доставка:  Разглеждайки обратната връзка от отговорилите може 
да се предположи,че доставката на програмата е извършено чрез 
комбинирания формат на обучение, включващ лекции и сесии на четири очи с 
фокус върху действие и експирементално обучение, включващо 
интерактивни презентации, индустриални обучения по специфични случаи, 
индивидуални представяния и свързани с бизнеса проекти. Програмата 
акцентира върху „базирано на предизвикателството“ обучение. 

7.2 Заключителни коментари

В съответствие с (Stephenson, 2006, Nawaz and Kundi, 2010a, Zubair et al.2013)  
емпирично се доказва, че няма електронното обучение и трейнинг програма, която 
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се прилага навсякъде, във всякакви ситуации и чийто успех е пълен! Това е така, 
защото успехът на подобна инициатива зависи от интереса на потребителите и 
подкрепата на цялата работна среда, на всички заинтересовани стртани. Външните 
и вътрешните контекстуални фактори играят роля при успешното прилагане на 
информация и комуникационни технологии в учебната обстановка. Следователно, 
участието на всички заинтересовани страни в подобно обучение включва 
мултиплициране на ролите, които заедо са готови да развиват, въвеждат и 
усъвършенстват своята работа, за да задоволят нуждите на индустрията по 
подходящ начин.
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