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1. Обобщениe на изискванията 
 

През 2011 г. браншовите организации в сферата на ИКТ създадоха обща работна група с цел да 

определят изискванията на софтуерната индустрия към българската образователна система – 

училищно и университетско образование, професионално развитие и учене през целия живот. 

Работната група организира ежеседмични експертни семинари, анкети, интервюта, проучвания на 

световния опит и работна конференция. Настоящите изисквания представляват обобщените 

резултати от дейността на работната група, утвърдени от управителните съвети на браншовите 

организации. 

Качеството на образование и количеството завършващи специалисти не отговаря на нуждите на 

индустрията с висока добавена стойност – в частност на софтуерната индустрия. Това налага 

определянето на изисквания за реформа на образователната система. Ясните изисквания са 

единственият начин да се даде нужната посока и критериите за успех на необходимите реформи на 

образователната система. 

Софтуерната индустрия инвестира в образованието чрез множество дейности и инициативи. 

Необходимо е обаче и съдействието на държавата, образователните институции и други 

заинтересовани организации, за постигането на систематични и масови положителни резултати, 

тъй като интересите на софтуерната индустрия за значително повишаване на качеството на 

образование съвпадат с интересите на обществото. 

Развитието на икономика с висока добавена стойност – икономика на знанието, – е ключов фактор 

за постигане на национален просперитет и устойчиво развитие. Високото качество на образование, 

достъпно за всички, е най-важният фактор за развитие на икономика на знанието. Наложителни са 

целенасочени, интегрирани национални стратегии и политики за реформи за силно повишаване 

на качеството на образование и изграждане на икономика на знанието в България. 

Българската софтуерна индустрия има една от най-високите добавени стойности в националната 

икономика и осигурява високо качество на живот и професионално развитие на работещите в нея. 

Експортно ориентирана и конкурентоспособна в световен мащаб, софтуерната индустрия расте 

средно с 10% годишно, което значително изпреварва средния растеж на икономиката като цяло.  

При запазване на сегашните темпове без съществени реформи след 10 години делът на 

софтуерната индустрия ще достигне 1700 млн. лв. или 1.8% от БВП. При образователна реформа и 

повече софтуерни специалисти софтуерната индустрия може да удвои размера си до около 3700 

млн. лв. или 3.8% от БВП, което ще я направи структуроопределяща за българската икономика. 

Острият дефицит на кадри е най-сериозната пречка за растежа на софтуерната индустрия. По 

предвиждания на компаниите към 2015 г. ще са необходими над 20 000 нови софтуерни 

специалисти, което налага капацитетът на образователната система за подготовка на такива 

специалисти да се увеличи три пъти – от сегашните 2000 специалисти на година до 6000 на година. 
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Необходими са също и мерки за по-лесен „внос” на специалисти от чужбина и преквалификация на 

специалисти от други области. 

Образователната система бележи тревожен качествен спад през последните 20 години. 

Недопустим е твърде високият процент функционална неграмотност, отпадащи и неангажирани 

ученици и все по-сериозни разлики по социални и регионални признаци. Дипломите са 

девалвирани, количеството е над качеството. Няма връзка между реалните нужди на икономиката 

и образователната система – нито количествено, нито качествено. Образователният процес е 

фокусиран върху натрупване на информация и нейното възпроизвеждане, а не върху изграждане на 

умения, нагласи, ценности и личностни качества, необходими за успешната реализация на младите 

хора в икономика на знанието. 

Системното подценяване на инвестициите в образованието (и като обективна адекватност, и като 

процент от БВП под средноевропейския) през последните години, липсата на стратегия за развитие 

и реформиране на системата води до предсказуемо ниско качество и неприемливо ограничаване 

на възможностите за икономически растеж и подобряване на качеството на живот в България. 

Необходимо е държавническо решение с активно участие на всички заинтересовани страни за 

осъществяване на фундаментална образователна реформа. Нека погледнем заедно напред! 

Назрял е моментът за цялостна ревизия на обществените цели и изисквания към образователната 

система предвид възможните сценарии и желани пътища за развитие на България през XXI век, 

балансирайки икономически, социални и културни гледни точки и интереси. 

Съществува несъответствие между сегашните начини на преподаване и измерване на знания 

(изпити и дипломи) и реалните качества, знания и умения, нужни за успешна професионална 

реализация. Необходимо е да се премине към компетентностен подход, който интегрира знания, 

умения, нагласи/ценности и опит в поведения, водещи до добро изпълнение. Следователно трябва 

да се трансформира традиционният академичен модел на преподаване в компетентностен модел 

на преподаване и измерване на образователните резултати. 

Софтуерната индустрия и обществото като цяло имат нужда от самостоятелни личности, които 

могат да мислят концептуално и съзидателно, да имат активно отношение към света, постоянно да 

се адаптират и развиват. Личности със социални и комуникативни умения и нагласи за съвместна 

работа в екип за постигане на общи цели. Тези и други важни характеристики са анализирани и 

дефинирани като 18 базови когнитивно-емоционални и 32 комплексни компетентности, условно 

групирани като личностно-социални, комуникационни, интерперсонални, за моделиране, за 

решаване на проблеми и процесно-организационни. В допълнение дефинираме езикови 

(български, английски, други езици и комуникация) и културно-исторически компетентности, 

необходими за успешна интеграция в световната икономика. 

Тези компетентности са сърцевината на новите изисквания към образованието. Те трябва да се 

изграждат и интегрират хоризонтално - към всички предмети, видове обучение и образователни 

дейности; и вертикално - от подготвителна група в детската градина до магистратурата в 

университета и продължаващото образование през целия живот. Следователно необходима е нова 
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„архитектура” на образованието, която интегрира базовите и комплексните компетентности с 

предметното обучение, а проектни дейности водят до натрупване на практически опит и 

изграждане на навици, нагласи и ценности. Педагогическата задача, която трябва да се реши, е 

сложна и изисква значителна научноизследователска дейност. За да се постигнат изискванията за 

нови образователни резултати, ще са необходими нови компетентностни модели за учители и 

мениджъри на образователни организации. 

Като конкретна първа стъпка е необходимо да се актуализират университетските програми за 

софтуерни специалисти „бакалавър” и „магистър” – и значително да се увеличи капацитетът им. 

Разработени са първоначални компетентностни модели и описания на роли за ключови 

длъжности в софтуерната индустрия, които да бъдат използвани в актуализацията на 

университетските програми, както и за продължаващо обучение и управление на таланта във 

фирмите. Тези модели ще бъдат развити и интегрирани с Европейската рамка за е-компетенции и 

Европейската квалификационна рамка. 

Необходимо е да бъдат предприети енергични действия в сътрудничество с всички заинтересовани 

държавни, обществени и образователни институции и организации. Необходима е постоянна 

работа и динамичен баланс на стратегически цели и процеси с конкретни и измерими резултати: 

1. Да се припознае изграждането на икономика на знанието като стратегически национален 

приоритет от всички политически сили и заинтересовани страни. 

2. Да се създаде Национален съвет за икономика на знанието и образователна реформа. 

3. Да се осигури адекватно финансиране на училищното образование. 

4. Да се определят новите обществени изисквания към образователната система. 

5. Да се осигури политически консенсус, лидерство и ресурси за осъществяване на 

фундаментална образователна реформа. 

6. Да се структурира оперативна програма „Образование и иновации” за периода 2014-2020 г. 

7. Да се интегрират универсалните компетентности във всички форми и степени на образование. 

8. Да се актуализират педагогическите и управленски компетентности в образованието. 

9. Да се вземат мерки за решаване на острия дефицит на кадри в софтуерната индустрия. 

10. Да се актуализират университетските програми и преподаване. 

11. Да се развие система за професионално развитие и учене през целия живот. 

През следващата година браншовите организации в сферата на ИКТ ще работят активно за 

постигане на конкретни резултати по плана за действие чрез конструктивно сътрудничество с 

всички заинтересовани институции и организации. Изискванията за реформа на образователната 

система ще бъдат подобрени и задълбочени. Ще бъде разработен и публикуван анализ с оценка на 

основните качествени параметри на образователната система в контекста на новите изисквания. 
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2. Образование и икономика на знанието 
 

Развитието на икономика с висока добавена стойност – икономика на знанието – е ключов 

фактор за постигане на национален просперитет и устойчиво развитие. 

Високо качество на образование, достъпно за всички, е най-важното необходимо условие за 

развитие на икономика на знанието. 

Основните фактори за успешно развитие на икономика на знанието са:  

1. благоприятна и стабилна икономическа, юридическа и институционална среда; 
2. управление за развитие на предприемачеството; 
3. добре обучен, съзидателен човешки капитал; 
4. национална иновационна система, способна да реализира продукти с високо съдържание 

на знание; 
5. достъп до знание за световните пазари и пазарни възможности; 
6. достъп до инвестиционен капитал; 
7. развито управление на знанието и мениджмънт; 
8. развита информационна и комуникационна инфраструктура. 

 
Необходими са целенасочени, интегрирани национални стратегии и политики за реформи към 

високо качество на образование и изграждане на икономика на знанието в България. 

 България – Образование и умения за икономика на знанието, Световна банка 

 

3. Развитие на софтуерната индустрия 

Българската софтуерна индустрия: 

 има една от най-високите добавени стойности в националната икономика; 

 осигурява стойностно професионално и личностно развитие на младите хора; 

 дава възможност за реализация, съизмерима със световните постижения; 

 осигурява качествен живот на семействата им, без да напускат България; 

 осигурява най-високите средни възнаграждения (над 2300 лв./месец); 

 е експортно ориентирана (над 50%) и конкурентоспособна в световен мащаб; 

 коректно плаща данъци и осигуровки; 

 расте устойчиво с 10% годишно – в пъти по-бързо от средния растеж на БВП. 

 Приложение БАРОМ - Барометър на българската софтуерна индустрия 2012 г. (English) Данните са 

само за изследваните компании, представляващи около 1/3 от индустрията. 

http://siteresources.worldbank.org/BULGARIAINBULGARIANEXTN/Resources/EducationPolicyNote-Bg.pdf
http://www.basscom.org/RapidASPEditor/MyUploadDocs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%90%D0%A0%D0%9E%D0%9C_(English).pdf
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Софтуерната индустрия е типична индустрия на знанието - висококвалифицирани хора творчески 

прилагат знания и способности за създаване на много сложни системи. Индустрия, в която 

иновацията – създаване на ново знание – не е просто за подобряване на показателите, а критично 

важен елемент за конкурентоспособност и развитие.  

 

Алтернативни прогнози за развитие на софтуерната индустрия с хоризонт от 10 години: 

 
 
При запазване на сегашните темпове (предполагаем 10% среден растеж годишно) без реформа 
делът на софтуерната индустрия ще достигне 1700 М лв. или 1.8% от БВП (предполагаем 2.5% 
среден растеж годишно). При образователна реформа и повече софтуерни специалисти 
софтуерната индустрия може да се увеличи поне двойно - до около 3700 М лв. или 3.8% от БВП, 
което да я направи структуроопределяща за българската икономика за 10 години. 
 
 Приложение БВП - Модел на приноса на софтуерната индустрия към БВП 

Изискванията към образователната система трябва да предвиждат дългосрочното развитие на 

софтуерната индустрия, икономиката и обществото.  Промени в образователната система, които 

започват сега, ще да имат реален ефект след 10 до 15-20 години. Следователно изискванията 

трябва да визират необходимите компетентности с хоризонт на планиране 20-25 години. Въпреки 

принципните трудности да се предвижда бъдещето налице са следните обобщени тенденции в 

развитието на софтуерната индустрия в България: 

 

http://www.basscom.org/RapidASPEditor/MyUploadDocs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%92%D0%9F.pdf
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 Минало->Настояще: Настояще->Бъдеще: 

1 Конкурентност на основа цена и технически 
способности, общи услуги 

Конкурентност на основа качество, висока 
добавена стойност и иновативност, специфични 
домейн знания, висока специализация 

2 Аутсорсинг услуги към клиенти посредници 
от няколко региона, технически дейности 
като подизпълнители 

Самостоятелно излизане на глобален пазар с 
продукти и услуги, пълен спектър дейности и 
мениджмънт отговорност 

3 Финансиране от текуща дейност, липса на 
капитали, фокус върху краткосрочни 
печалби 

Екосистеми за инвестиции и иновации, 
достъпни рискови капитали, фокус върху 
устойчиво развитие 

4 Недостатъчни управленски и маркетинг 
умения, контролиращ мениджмънт 

Управленска зрелост и стратегическо развитие, 
развит маркетинг и продажби, лидерство и 
стратегически мениджмънт 

5 Недостатъчна световна разпознаваемост, 
подценяван сектор от икономиката  

Регионално лидерство, световна 
разпознаваемост, водещ сектор с най-висока 
добавена стойност и значителен дял от БВП 

6 Търсене на конкретни технически умения, 
дефицит на кадри, недобра подготовка  

Търсене на фундаментални компетентности, 
непрекъснато професионално развитие, 
световно ниво на подготовка 

 

 Приложение ТЕНД – Тенденции за развитие на българската софтуерна индустрия 

Ако българската софтуерна индустрия се развива според описаните тенденции, след 10 години ще 

бъде наличен следният баланс на необходимите специалисти към: 

 бизнес аналитици и проектанти на решения; 

 творчески личности, които могат да създават ново знание; 

 специалисти, които могат да правят развойна дейност и да създават технологии; 

 лидери, отколкото управители; 

 маркетолози, отколкото продавачи; 

  дизайнери, сценаристи и специалисти по ползваемост и потребителско преживяване, 

отколкото технически документатори; 

 специалисти в различни области на знанието, които имат високи компетентности по 

информатика и могат да работят заедно със софтуерни специалисти, за да създават 

иновативни решения със световен пазарен потенциал. 

4. Остър дефицит на кадри 
 
Специално проучване на БАСКОМ показва, че ако софтуерният бизнес се развива според 
очакванията си, след три години ще има нужда от:  

 3 пъти повече софтуерни специалисти (разработка, качествен контрол и т.н.); 

 2 пъти повече мениджмънт кадри (проектен мениджмънт, отдели и т.н.); 
 2 пъти повече специалисти по маркетинг и продажби. 

 
 

http://www.basscom.org/RapidASPEditor/MyUploadDocs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A2%D0%95%D0%9D%D0%94.pdf
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Предвиждане за работни места в българската софтуерна индустрия към 2015 г. 

   

Длъжности 2012 г. 2013 г. 2015 г. Дефицит към 2015 г. 

Разработка 14 860 22 160 36 820 21 960 

Мениджмънт 2 170 3 160 4 470 2 300 

Маркетинг и продажби 2 610 3 560 5 700 3 090 

 
 Приложение СТУДП – Справка МОМН приети студенти по ИКТ специалности 

 Приложение СТУДЗ – Справка МОМН студенти последна година по ИКТ специалности 

 Приложение ПРЕД – Предвиждане за работни места в софтуерната индустрия към 2015 г. 

Следователно успешното развитие на софтуерната индустрия в България е сериозно ограничено 

от липса на подготвени кадри. Необходимо е да се подготвят 6000 (три пъти повече!) специалисти 

по софтуерни специалности, отколкото образователната система подготвя в момента на година 

(около 2000). 

Необходими са бързи и ефективни мерки за значително повишаване на капацитета и качеството на 

учебните програми и качеството на преподаването - и в училищата, и в университетите. До две 

години капацитетът на системата трябва да се увеличи с 4000 специалисти по софтуерни 

специалности на година. 

Необходими са и мерки за по-лесен „внос” на специалисти от други страни и привличане на 

българи, завършили в чужбина, както и преквалификация на специалисти от други области. 

 

5. Проблеми на образователната система 
 

Българската образователна система бележи тревожен качествен спад през последните 20 години. 

Недопустимо е да има толкова: 

 

1. висок процент функционална неграмотност; 

2. висок процент отпадащи и неангажирани ученици; 

3. висока зависимост на качеството от социалното положение; 

4. задълбочаващ се разрив в качеството на образование по икономически, социални, 

етнически и регионални признаци; 

5. ниска мотивация за учене и професионална реализация при учениците; 

6. ниска мотивация за повишаване на качеството на преподаване при учителите; 

7. нисък престиж и самостоятелност на учителската професия; 

8. застаряващ учителски състав. 

http://www.basscom.org/RapidASPEditor/MyUploadDocs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%A2%D0%A3%D0%94%D0%9F.pdf
http://www.basscom.org/RapidASPEditor/MyUploadDocs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%A2%D0%A3%D0%94%D0%97.pdf
http://www.basscom.org/RapidASPEditor/MyUploadDocs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%94.pdf
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Образователният процес, който трябва да изгражда цялостна личност, се е изкривил до 

количествено предоставяне на серия от несвързани обучения и съпътстващо възпроизвеждане на 

знания като неадекватен метод за измерване на качеството. 

Проблемни характеристики на българската образователна система: 

9. фокусира ресурси и внимание върху малък брой ученици с върхови постижения за 

сметка на останалите; 

10. фокусира палиативни и наказателни мерки за проблемни ученици и отпадане от 

училище, вместо да инвестира в изпреварващи решения при начални рискови фази и 

да атакува същинските причини за проблемите; 

11. фокусира върху опростен модел на предимно фактически, заучени знания, без 

съпътстващи умения за приложение; 

12. не създава умения и нагласи за прилагане на знания в нови ситуации; 

13. не създава умения и нагласи за адаптивност и управление на промяната; 

14. не създава умения и нагласи за експерименталност и изследователски подход; 

15. наказва правенето на грешки и потиска поемането на риск; 

16. поставя децата в конкурентни йерархии и потиска работата в екип и взаимопомощ; 

17. използва външни методи за мотивация чрез оценки, награди и наказания; 

18. не възпитава и не изгражда ценности, навици и нагласи като цяло; 

19. начините на преподаване и учебния материал са остарели и неадекватни; 

20. учебните програми за преподаватели са остарели и неадекватни; 

21. липсват системи за адекватна професионална сертификация на преподавателите. 

Организационни, управленски и финансови проблеми: 

22. липса на самостоятелност и управление на училищата като учещи се организации; 

23. липса на професионална сертификация на училищните директори; 

24. политически мотивирани назначения на директори и липса на обществен контрол; 

25. липса на реална отчетност и отговорност на управителите на образователни 

институции спрямо реалното качество на образование; 

26. фокус върху административни задължения и тестови показатели вместо върху 

цялостното качество на образование; 

27. изкривена или липсваща реалистична картина за състоянието на образователната 

система – липсва измерване на ключови качествени и количествени показатели (с 

изключение на редки международни изследвания като PISA); 

28. системата за финансиране води до прекалена концентрация на ресурси големите 

училища и критичен дефицит на ресурси и ниско качество в по-малките училища; 

29. непрекъснати частични промени и административни реформи, които водят до 

несигурност и невъзможност за стабилно дългосрочно планиране; 

30. строго йерархичен контрол на училищната система, фокусиран върху 

административни показатели и задължения, който води до ниско качество и 

невъзможност за разпространение на иновации и добри практики. 
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Проблеми на висшето образование: 

31. голямо количество университети с ниско качество на образование; 

32. система за финансиране, която води до фокус върху количеството, понижаване на 

качеството и недостоверност на оценяването; 

33. академична самостоятелност, която се интерпретира като отказ от отговорност пред 

обществото и отказ от необходими промени; 

34. голям брой застаряващи преподаватели, които „четат” лекции с неадекватно 

съдържание; 

35. учебните програми са съобразени с наличните преподаватели, а не с реалните 

обществени нужди или текущото световно ниво на съответната дисциплина; 

36. съществува сериозен отлив на интерес от „трудни” научни и инженерни специалности 

за сметка на „лесни” икономически и социални специалности; 

37. дипломите не гарантират необходимото ниво на знания, умения, ценности, нагласи и 

придобит отпит за съответните специалности; 

38. английският език не се владее масово; 

39. държавната поръчка по специалности няма връзка с реалните нужди на бизнеса и 

обществото, нито с държавни стратегии (ако въобще ги има); 

40. учебните програми по много специалности нямат връзка с реалните нужди на бизнеса 

и обществото както и със световното ниво за дадена дисциплина; 

41. студентите не придобиват необходимия практически опит – стажовете са фиктивни; 

42. много от методите на преподаване са неадекватни и не изграждат необходими 

„меки” умения като работа в екип, организация, комуникация и лидерство. 

Описаните проблеми не могат да се решават поединично, нито с само с административни или 

законодателни промени. Необходимо е да се дефинират изискванията към образователната 

система с оглед на възможните бъдещи сценарии и желаните пътища за развитие, да се определи 

дългосрочна стратегия за фундаментална реформа и да се работи концентрирано, гъвкаво и 

постоянно за нейното реализиране на основата на национален консенсус. 

Дългогодишното подценяване на инвестициите в образованието (и като обективна адекватност, и 

като % от БВП под средноевропейския), липсата на стратегия за развитие и реформиране на 

системата води до предсказуемо ниско качество, до увеличаване на разликите между елит от 

училища и ученици в големите градове и останалите, до голям процент младежка безработица 

поради липса на образование и в крайна сметка – до неприемливо ограничаване на 

възможностите за икономически растеж и подобряване на качеството на живот в България. 

Българските софтуерни компании са от най-активните в сферата образованието, но не могат да 

обхванат цялата образователна система – особено началните степени, където се изграждат основни 

умения и нагласи. Необходимо е държавническо решение с активно участие на всички 

заинтересовани страни за осъществяване на фундаментална образователна реформа. 

 Резултати от участието на България в програмата за международно оценяване на учениците PISA 

2009, Център за контрол и оценка на качеството на образованието, МОМН 

http://www.ckoko.bg/images/stories/book-2010.pdf
http://www.ckoko.bg/images/stories/book-2010.pdf
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 Приложение ПЗАК – Писмо на ИКТ сектора за проектозакон за училищно образование 

 Приложение СЗАК – Становище на ИКТ сектора за проектозакон за училищно образование 

 Приложение АНКЕТ – Резултати от анкета на софтуерните компании 2011 г. 

 

6. Нови обществени изисквания към образованието 
 

Назрял е моментът за цялостна ревизия на обществените цели и изисквания към образователната 

система.  

 

Необходимо е да определим няколко възможни сценарии за бъдещо развитие на България в 

следващите 20-50 години в контекста на икономически, политически, ресурсни, природни и други 

фактори, върху които нямаме влияние. За всеки възможен сценарий трябва да изберем 

предпочитаните пътища за развитие и да определим системата от взаимосвързани фактори, 

политики и стратегии, които можем да контролираме, за да получим желаните резултати. 

 

Изискванията за успешно развитие на България през XXI век включват няколко измерения: 

икономически, социални, културни и природни. 

 

Изискванията на бизнеса трябва да бъдат балансирани с изискванията на гражданското общество 

за демократичност и изискванията за устойчивост.  

Изискванията за икономическо развитие трябва да бъдат балансирани с изискванията за устойчиво 

развитие, запазване на природата и разумно използване на природните ресурси.  

Изискванията за ефективност на работната сила трябва да бъдат балансирани с изискванията за 

личностна реализация и щастие. 

 

Постоянното нарастване на БВП вече не е адекватен измерител на обществения успех и 

подобрение на качеството на живот. Трябва да бъдат преосмислени и балансирани основните 

показатели за успешно развитие на обществото. 

 

Затова новите изисквания към образователната система трябва да вземат под внимание  

възможните сценарии за развитие и желаните пътища за България, за да подготвят бъдещите 

граждани за успешна реализация и съвместен живот в различните сценарии на бъдещо развитие. 

 

Настоящият документ е принос на българската софтуерна индустрия в гражданската инициатива 

„Диалог за бъдещето”. 

 Приложение ДИА – Диалог за бъдещето 

 

http://www.basscom.org/RapidASPEditor/MyUploadDocs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%97%D0%90%D0%9A.pdf
http://www.basscom.org/RapidASPEditor/MyUploadDocs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%97%D0%90%D0%9A.pdf
http://www.basscom.org/RapidASPEditor/MyUploadDocs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%90%D0%9D%D0%9A%D0%95%D0%A2.pdf
http://www.basscom.org/RapidASPEditor/MyUploadDocs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%94%D0%98%D0%90.pdf
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7. Преминаване към компетентностен подход 
 

Съществува дисонанс между сегашните образователни изисквания, начините на преподаване, 

измерване на образователните резултати (вкл. и на образователната система като цяло) и реалните 

необходимости за успешна професионална реализация и добро изпълнение. Отразените в 

дипломите и тестовете знания не се проявяват в практиката. Тестовете за интелигентност не 

предсказват добър професионализъм. Необходимо е ново определение на образователните 

резултати, които по предвидим и измерим начин да водят до високо качество и ефективност на 

професионалната дейност. Компетентностните модели обогатяват дефиницията на образователни 

резултати (съответно образователни изисквания) и я свързват с наблюдаеми и измерими 

поведения за добро изпълнение. Компетентностният подход е залегнал във важни европейски 

проекти и процеси – Digital Agenda for Europe 2020 за учене през целия живот, концепциите за 

икономика на знанието, учещи се организации и инвестиране в хората, както и в международни 

стандарти в управлението. 

Компетентностите интегрират знания, умения, нагласи и поведения на служителите за постигане 

на качествени резултати в дадена професионална роля. Те са устойчиви отличителни личностни 

черти и характеристики, които определят доброто изпълнение. Не самото притежаване на знания и 

умения, а подходящите поведения за тяхното прилагане в конкретни работни ситуации.  

Сегашната образователна система е фокусирана предимно върху знанията, по-малко върху 

уменията и почти игнорира ключовите за успеха ценности, нагласи, мотиви и личностни 

характеристики. Компетентностите не са вродени способности, а такива, които се развиват чрез 

качествено учене в подходяща педагогическа среда и натрупване на практически опит. Важна тяхна 

характеристика е, че много умения и нагласи не могат да се учат директно – те не подлежат на 

традиционните дидактически способи за натрупване на знания. Следователно необходими са нови 

педагогики и нови начини за организация и провеждане на образователните процеси. 

Съществуват достатъчно примери (включително в България) за педагогически системи, които 

успешно развиват важните за нас компетентности – на практика у всички деца и младежи, на които 

са осигурени подходящи условия. Проблемът е решим, но изисква стратегически подход, 

достатъчно ресурси, лидерство и неуморна работа за преобразуване на образователната система. 
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Следователно трябва да се трансформира традиционният академичен модел към 

компетентностен модел като цели и критерии за измерване на крайните резултати от 

образователните дейности: 

ЗНАНИЯ

УМЕНИЯ

ВЪЗПРОИЗ

ВЕЖДАНЕ /

ИЗПИТ

ОПИТ

ОПИТ

ЦЕННОСТИ

НАГЛАСИ

ЗНАНИЯ

УМЕНИЯ

ПОВЕДЕНИЕ

КАЧЕСТВЕН

РЕЗУЛТАТ

КОМПЕТЕНТНОСТЕН МОДЕЛ

ТРАДИЦИОНЕН 

АКАДЕМИЧЕН МОДЕЛ

 

 

Разграничаваме следните видове компетентности: 

 поведенчески („меки”) – определят поведенията и нагласите за постигане на 

качествени резултати; 

 технически („твърди) – определят специфични професионални знания и умения за 

успешното изпълнение на професионални роли; 

От друга страна, съществуват: 

 общи / базови – определят желаните общи за всички компетентности, които 

служителите трябва да притежават и демонстрират независимо от тяхната роля; 

 специфични – свързани с конкретна професионална роля / функция. 
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Основни функции на компетентностните модели – от гледна точка на компаниите: 
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ПРОФЕСИОНАЛЕН 

ИНСТИТУТ

 

Работата по компетентностните модели ще продължи и през 2013 г. в сътрудничество по съвместни 

проекти с Българската стопанска камара и с водещите университети за актуализиране на учебните 

програми. 

Освен предявяване на изисквания ние търсим начини за съвместна работа с всички заинтересовани 

страни за разрешаване на проблемите и изграждане на устойчива система за развитие в бъдеще. В 

България съществуват редица добри практики, които могат да послужат за основа. Можем да се 

поучим и от успешни световни модели за подобни трансформации. 

 Digital Agenda for Europe 2020 

 

8. Универсални когнитивно-емоционални 

компетентности 
 

Българската софтуерна индустрия и цялото общество има необходимост от самостоятелни 

личности, които могат да мислят концептуално, способни са да осъзнават сложни модели и 

взаимовръзки – и да създават нови, които могат да научават нови неща ефикасно и критично - 

които могат да съзидават. Имаме необходимост не просто от добри технически специалисти, а от 

хора с широк кръгозор и способност за балансиране на професионалното и личното си развитие. 

Личности с развито чувство за отговорност, справедливост, честност и социални умения. Хора, 

уверени в собствените си способности, които не се боят от рискове и грешки, а ги използват за 

постоянно усъвършенстване. Професионалисти, които могат да комуникират и работят 

конструктивно заедно с други за постигане на общи цели.  

http://ec.europa.eu/digital-agenda/
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Следните компетентности представляват сърцевината на новите изисквания към 

образователната система. Те са разделени условно на базови когнитивно-емоционални 

компетентности и 6 групи комплексни компетентности: личностно-социални, комуникационни, 

интерперсонални, моделиране, решаване на проблеми и процесно-организационни.  

Базови когнитивно-емоционални компетентности: 

1. Постоянство и фокусираност 

2. Целеустременост и управление на импулсивността 

3. Вслушване с разбиране и емпатия, уязвимост 

4. Уверено, гъвкаво и интуитивно мислене 

5. Мислене за мисленето (метакогниция) 

6. Формулиране на въпроси и проблеми  

7. Прилагане на опит и знания към нови ситуации 

8. Мислене и комуникиране с яснота и точност 

9. Интеграция на физическото и психическото изживяване 

10. Артистичност и използване на всички сетива 

11. Творчество, въображение и новаторство 

12. Любопитство, ентусиазъм и възхищение 

13. Хумор и ирония 

14. Игривост и театралност 

15. Взаимозависимо мислене и сътрудничество 

16. Постоянно развитие и учене 

17. Качество и прецизност 

18. Отговорно рискуване 

 

 Приложение КОМПЕТ – Синопсис на базови когнитивно-емоционални компетентности 

 

Комплексни компетентности: 

 

Личностно-социални: 

19. Физическо изживяване, кондиция, здравословност 

20. Оптимално преживяване, вътрешна мотивация и изграждане на смисъл 

21. Балансиране и хармония - дебалансиране и промяна 

22. Професионализъм 

 

Комуникационни: 

23. Структурно писане и излагане на идеи 

24. Творческо писане и разказване на истории 

25. Представяне и искрена комуникация 

 

Интерперсонални: 

http://www.basscom.org/RapidASPEditor/MyUploadDocs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9FET.pdf
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26. Ненасилствена комуникация 

27. Ефективно участие в ролеви игри и брейнсторминг 

28. Групово взимане на решения 

29. Водене на диалог и взаимноизгодни преговори 

30. Разрешаване на конфликти 

31. Коучинг и лидерство 

 

Моделиране: 

32. Мотиви, многомерно моделиране, аналогия и абстракция 

33. Причинно-следствени връзки, предположения, противоречия, неистини 

34. Моделиране на процеси и алгоритми 

35. Онтологично / семантично моделиране 

36. Системно моделиране 

37. Визуализация и мисловни карти 

 

Решаване на проблеми: 

38. Търсене на интегративни решения 

39. Извличане на знание и анализ на изисквания 

40. Конструктивно и дизайн мислене 

 

Процесно-организационни: 

41. Експериментиране и иновативност 

42. Изследователство и измерване 

43. Стратегическо и тактическо планиране и целеполагане 

44. Проектно планиране и гъвкаво управление 

45. Екипна и индивидуална отговорност, работа и организираност 

46. Адаптивност и управление на промяната 

Характеристиките на комплексните компетентности ще бъдат разработени през 2013 г. 

Когнитивните компетентности (и базови, и комплексни) трябва да се изграждат хоризонтално 

към всички предмети, обучения и образователни дейности и вертикално - от подготвителна група 

в детската градина до магистратурата в университета и продължаващото образование през целия 

живот. 

Следователно необходимо е да се изгради нова „архитектура” на образованието: 
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БАЗОВИ КОГНИТИВНО-ЕМОЦИОНАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
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БАЗОВИ ГРАМОТНОСТИ

НОВА АРХИТЕКТУРА НА 

ОБРАЗОВАНИЕТО

ТРАДИЦИОННА 

АРХИТЕКТУРА НА 

ОБРАЗОВАНИЕТО

 

Базовите и комплексните компетентности трябва да се изграждат с постоянство, за да станат 

навици във всяка ситуация. Те характеризират не само най-добрите професионалисти в която и да е 

област, но и успешните и ефикасни родители и партньори, както и активните граждани в 

демократичното общество. Именно затова са изключително важни новите изисквания към 

образованието на всички деца и младежи, както и към продължаващото учене през целия живот. 

Следователно основна цел на образователната система трябва да бъде в освобождаването, 

развитието и утвърждаването на тези когнитивни компетентности пълноценно и постоянно като 

навици, нагласи и ценности.  

Взети заедно, те са сила, която води към автентично, консистентно, етично и морално поведение. 

Те са инструменти за дисциплинирано правене на избори и създаване на смисъл през целия ни 

живот заедно. 

Педагогическата задача за внедряване на когнитивните компетентности в образователния процес е 

сложен и труден въпрос. Решаването му изисква разработка на модели на абстрактност и 

взаимосвързаност, както и на инструменти за измерване. Изисква цялостна преоценка на 

преподавателските компетентности и вероятно основно преобразуване на образователната среда, 

начините на преподаване и процесите на управление на образователната система, както и 

процесите на придобиване и развитие на образование през целия живот. 

В допълнение изискваме да се развиват следните езикови и културно-исторически компетентности: 
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Езикови компетентности: 

1. Всички деца, завършващи училище, да владеят писмено и говоримо английски език на средно 

ниво (Cambridge First Certificate, TOЕFL минимум 15 т. във всяка секция) и поне още един чужд 

език на начално ниво. 

2. Всички младежи, завършващи университет, да владеят писмено и говоримо английски език на 

високо ниво (Cambridge English Advanced, TOEFL минимум 22 т. във всяка секция) и поне още 

един чужд език на средно ниво. 

3. Да се овладяват по-масово съществени за икономическите връзки на България езици: немски, 

турски, китайски, руски, арабски, италиански, испански, френски. 

4. Да се разработи и въведе обективен, обхватен и мултимодален тест по български език 

(подобен на TOEFL) със секции за четене/разбиране, изказване/представяне, структурирано 

писане/изложение и творческо писане с проверка на правопис и граматика. За получаване на 

диплома за средно образование да се изисква минимум средно ниво във всяка секция. За 

получаване на диплома за висше образование да се изисква минимум високо ниво във всяка 

секция. 

 

Културно-исторически компетентности: 

1. Широк светоглед и историческо разбиране. Познаване на основните световни култури – 

културно-историческо наследство, обща политическа история с взаимовръзки, географско-

икономическа история – далечна и съвременна. Способност за анализ на исторически събития 

и процеси – нормализация на фактите, определяне на причинно-следствени връзки, 

нормализация на оценките. Разграничаване на причини от поводи. Определяне на основни 

движещи фактори и взаимовръзки. Анализ на различни гледни точки и различна оценка на 

исторически събития и причини. 

2. Основни исторически процеси, културни ценности и наследство в световен план за основни 

региони: балкански, европейски, близкоизточен, руски и евроазиатски, северноамерикански, 

южноамерикански, африкански, далекоизточен. 

3. Съвременно състояние и развитие на политическите, икономическите и културните процеси за 

основните региони. 

4. Културни особености и специфики в общуването с хора от различните региони. 

 Приложение БСТОРМ – Брейнсторминг за мислене и основни компетентности 

 

За да се постигнат изискванията за нови образователни резултати, ще са необходими и нови 

компетентностни модели за учители и мениджъри на образователни организации – начални и 

средни учители, директори на училища, администратори на училищната система, университетски 

преподаватели, ръководители на катедри, администратори на университетската система. 

 

http://www.basscom.org/RapidASPEditor/MyUploadDocs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%9C.pdf


 

 

18 

9. Необходими университетски програми и капацитет 
 

Необходимо е да се актуализират бакалавърските програми с фокус върху придобиване на 

фундаментални знания и умения, нагласи, навици и практически опит на базата на 

компетентностни модели: 

 Програма – ниво „бакалавър” Необходим годишен капацитет 

1 Разработка на софтуер 1 500 

2 Осигуряване на качеството 800 

3 Мрежи и комуникации 300 

4 Дизайн и ползваемост 300 

5 Системен инженеринг  300 

6 Приложна математика  300 

7 Основи на компютърните науки 1 500 

8 Информационна сигурност 600 

9 Техническо писане и комуникация 300 

10 Маркетинг и продажби 600 

 

Необходимо е да се актуализират магистърските програми на най-високо световно ниво на базата 

на компетентностни модели с фокус върху преодоляване на основни дефицити в: 

 технологичен аспект – водещи концепции, архитектури, технологии; 

 управление на процеси – човек, екип, проект, организация; 

 бизнес в дигиталния свят – дигитални трансформации, екосистеми. 

 Програма - ниво „магистър” Необходим годишен капацитет 

1 Софтуерно инженерство 3000 

2 Компютърни науки (изследователски профил) 300 

3 Процеси и инженеринг на качеството 300 

4 Проектен мениджмънт 300 

5 Продуктов мениджмънт 300 

6 Софтуерни архитектури 600 

7 Системни архитектури 300 

8 Бизнес анализ и моделиране 600 

9 ИТ управление 300 

10 ИТ сигурност 500 

11 Мениджмънт на високотехнологични компании 300 

12 Стратегически маркетинг 500 

13 Дигитални екосистеми 500 

14 Инвестиционен мениджмънт 100 
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10. Компетентностни модели за софтуерната индустрия 
 

Разработката на компетентностни модели за софтуерната индустрия е в начален етап. Тя стъпва 

върху Европейската рамка за е-компетенции (European E-competence Framework), Европейската 

квалификационна рамка и вече разработени модели за специфични дейности. 

 European E-competence Framework 

 Приложение ЕКОМП – Европейска рамка за е-компетенции (English) 

 Приложение ЕКВАЛ – Европейска квалификационна рамка 

Фокусът за момента е върху техническите роли / длъжностите в софтуерното производство. 

Мениджмънт, маркетинг и други роли ще бъдат разработвани на последващи етапи – през 2013-

2014 г. 

Модели на общия процес на ИТ управление и обобщените процеси на софтуерна разработка: 

 Приложение ИТУПР – Общ процес на ИТ управление 

 Приложение СПРОЦ – Общ процес на софтуерна разработка 

 Приложение МРОЛ – Модел на ролите в софтуерна компания 

Общо описание на роли / длъжности в процеса софтуерната разработка с нива на сложност / 

компетентност, технически и „меки” умения: 

 Приложение РОЛ-ПМ – Описание на роли – Управление на проекти и процеси 

 Приложение РОЛ-БА – Описание на роли - Бизнес анализ и моделиране 

 Приложение РОЛ-РАЗ – Описание на роли – Софтуерна разработка 

 Приложение РОЛ-КА – Описание на роли – Осигуряване на качеството 

 Приложение РОЛ-СИС – Описание на роли – Системна интеграция и администрация 

 Приложение РОЛ-ДОК – Описание на роли – Документация и ползваемост 

 Приложение РОЛ-ПОД – Описание на роли – Поддръжка на клиента 

 Приложение РОЛ-ПРО – Описание на роли – Мениджър професионално развитие 

 Приложение РОЛ-ЕМБ – Описание на роли – Embedded Software Engineering (English) 

http://www.ecompetences.eu/
http://www.basscom.org/RapidASPEditor/MyUploadDocs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F_(English).pdf
http://www.basscom.org/RapidASPEditor/MyUploadDocs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%95%D0%9A%D0%92%D0%90%D0%9B.pdf
http://www.basscom.org/RapidASPEditor/MyUploadDocs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%A2%D0%A3%D0%9F%D0%A0.pdf
http://www.basscom.org/RapidASPEditor/MyUploadDocs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A6.pdf
http://www.basscom.org/RapidASPEditor/MyUploadDocs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%A0%D0%9E%D0%9B.pdf
http://www.basscom.org/RapidASPEditor/MyUploadDocs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%9E%D0%9B-%D0%9F%D0%9C.pdf
http://www.basscom.org/RapidASPEditor/MyUploadDocs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%9E%D0%9B-%D0%91%D0%90.pdf
http://www.basscom.org/RapidASPEditor/MyUploadDocs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%9E%D0%9B-%D0%A0%D0%90%D0%97.pdf
http://www.basscom.org/RapidASPEditor/MyUploadDocs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%9E%D0%9B-%D0%9A%D0%90.pdf
http://www.basscom.org/RapidASPEditor/MyUploadDocs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%9E%D0%9B-%D0%A1%D0%98%D0%A1.pdf
http://www.basscom.org/RapidASPEditor/MyUploadDocs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%9E%D0%9B-%D0%94%D0%9E%D0%9A.pdf
http://www.basscom.org/RapidASPEditor/MyUploadDocs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%9E%D0%9B-%D0%9F%D0%9E%D0%94.pdf
http://www.basscom.org/RapidASPEditor/MyUploadDocs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%9E%D0%9B-%D0%9F%D0%A0%D0%9E.pdf
http://www.basscom.org/RapidASPEditor/MyUploadDocs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%9E%D0%9B-%D0%95%D0%9C%D0%91.pdf
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Начални компетентностни модели, съдържащи идентифицирани общи и специфични 

компетентности, както и карти на съответствие между типични дейности и необходими 

компетентности за ефективно изпълнение: 

 Приложение МОД-БА – Компетентностен модел – Бизнес анализ 

 Приложение МОД-ПM – Компетентностен модел – Управление на проекти 

 Приложение МОД-КА – Компетентностен модел – Управление на качеството 

 Приложение МОД-ТА – Компетентностен модел – Тест автоматизатор 

 Приложение МОД-ТЕ – Компетентностен модел – Тестер 

 Приложение МОД-РАЗ – Компетентностен модел – Програмист 

 Приложение МОД-ДОК – Компетентностен модел – Документатор 

 Приложение МОД-ПО – Компетентностен модел – Ползваемост 

 

11. НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ 
 

1. Да се припознае изграждането на икономика на знанието като стратегически национален 

приоритет от всички политически сили и заинтересовани страни. 

 

2. Да се създаде национален съвет за икономика на знанието и образователна реформа с 

участие на всички заинтересовани страни, който да създаде национална стратегия и план за 

действие с адекватно финансиране и обществен контрол на приоритетите и изпълнението му.  

 

3. Да се припознае образованието като стратегически национален приоритет и се компенсира 

дългогодишното недостатъчно финансиране на училищното образование с изпреварващо 

финансиране над средноевропейското ниво като процент от БВП. 

 

4. Да се определят новите обществени изисквания към образователната система за успешно 

икономическо, социално и културно развитие на България през XXI век с участие на всички 

заинтересовани страни – държава, образователни институции, бизнес, неправителствен сектор 

и граждани от всички региони и социално-икономически статуси. 

 

5. Да се осигури политически консенсус, лидерство и ресурси за осъществяване на 

фундаментална образователна реформа за постигане на качествено по-високо ниво във 

всички степени на образование и задоволяване на новите обществени изисквания. 

 

http://www.basscom.org/RapidASPEditor/MyUploadDocs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%9E%D0%94-%D0%91%D0%90.pdf
http://www.basscom.org/RapidASPEditor/MyUploadDocs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%9E%D0%94-%D0%9F%D0%9C.pdf
http://www.basscom.org/RapidASPEditor/MyUploadDocs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%9E%D0%94-%D0%9A%D0%90.pdf
http://www.basscom.org/RapidASPEditor/MyUploadDocs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%9E%D0%94-%D0%A2%D0%90.pdf
http://www.basscom.org/RapidASPEditor/MyUploadDocs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%9E%D0%94-%D0%A2%D0%95.pdf
http://www.basscom.org/RapidASPEditor/MyUploadDocs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%9E%D0%94-%D0%A0%D0%90%D0%97.pdf
http://www.basscom.org/RapidASPEditor/MyUploadDocs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%9E%D0%94-%D0%94%D0%9E%D0%9A.pdf
http://www.basscom.org/RapidASPEditor/MyUploadDocs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%9E%D0%94-%D0%9F%D0%9E.pdf
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6. Да се структурира оперативна програма „Образование и иновации” за 2014-2020 г., която да 

подпомогне осъществяване на фундаменталната образователна реформа. Да се осигури 

обществено участие в разработката на приоритетите и обществен контрол на програмите по 

тях. 

 

7. Необходими действия за изграждане на когнитивни компетентности във всички форми и 

степени на образование: 

 

7.1 Да се развият и обогатят от специалисти, като се опишат наблюдаемите поведения и 

широк спектър сценарии за прилагането им; 

7.2 Да се разработят педагогически методики и за изграждане на когнитивни 

компетентности, интегрирани в съдържанието на всички предмети – училищни и 

университетски; 

7.3 Да се разработят методи за измерване на когнитивните компетентности за всички 

възрасти с минимален стрес и изкривяване на резултатите; 

7.4 Когнитивните компетентности да се въведат като Държавни образователни изисквания 

по всички предмети и всички стадии на обучение – от предучилищно до 

университетско; 

7.5 Да се въведе ежегодно масово измерване на когнитивните компетентности за всички 

възрасти под обществен контрол с пълна прозрачност на резултатите. 

 

8. Необходими действия за актуализация на педагогическите и управленски компетентности в 

образованието: 

 

8.1. да се разработят компетентностни модели с измервателни методи за преподаватели 

и образователни мениджъри за изграждане на когнитивни компетентности; 

8.2. да се изследват и анализират компетентностите на текущия преподавателски и 

мениджърски състав и да се идентифицират основните дефицити спрямо новите 

компетентностни модели. 

8.3. да се обучат всички учители и университетски преподаватели да изграждат когнитивни 

компетентности; 

8.4. да се осигурят системи и процеси за обмяна на опит, постоянно професионално 

развитие и научно-обосновани иновации в образованието – и за преподаватели, и за 

менажери на образователни институции; 

8.5. да се въведат високи държавни изисквания за преподавателски и управленски 

компетентности. Да се сертифицира целия текущ преподавателски и управленски 

състав, както и завършващите студенти по педагогика и управление на образованието; 

8.6. да се внедрят практики и осигурят условия за преобразуване на училищата и 

университетите като учещи се организации; 

8.7. да се повиши обществения престиж и отговорност на професията учител до най-високо 

ниво; 

8.8. да се актуализират университетските програми за обучение на учители с акредитация от 

световни университети на програмите и преподавателите;  
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8.9. да се въведат процеси за стажантство и менторство за придобиване на професионален 

опит на новите учители и мениджъри и за доказване на техните компетентности преди 

да бъдат сертифицирани за самостоятелна работа; 

8.10. да се разрешат проблемите с текущите модели на финансиране, които водят до 

недостатъчно и неравномерно финансиране и производство на количество вместо на 

качество. 

 

Следват необходими действия, свързани конкретно със софтуерната индустрия: 

9. Необходими действия за решаване на острия дефицит на кадри в софтуерната индустрия: 

 

9.1. да се осигури равноправно участие на браншовите организации в процеса на планиране 

на държавните поръчки към университетите; 

9.2. рязко да се увеличи държавната поръчка за софтуерни специалности; 

9.3. да се създадат и финансират програми за ефективна преквалификация към софтуерни 

специалности, акредитирани и контролирани от браншовите организации; 

9.4. да се улеснят и ускорят процедурите за „внос” на софтуерни специалисти от чужбина. 

9.5. да се създадат програми за привличане на български специалисти, живеещи в чужбина. 

Да се улесни и ускори процесът на признаване на дипломи от чужди университети; 

9.6. да се създадат програми за популяризиране на научно-техническите професии 

(специално в софтуерната индустрия) сред учениците; 

9.7. да се преодолее стигмата за „трудните” технически професии и да се създаде истински 

интерес за професионално развитие сред учениците; 

9.8. да се повиши рязко качеството на преподаване на математика в училище, като се 

осигури за всички деца: отлично разбиране на математическите концепции в 

дълбочина, увереност и ентусиазъм за учене; изследователски подход за решаване на 

проблеми, активно отношение към света, прилагане на групова интелигентност. 

 

10. Необходими действия относно университетските програми и преподаване: 

 

10.1. да се подпомогнат професионалните / браншовите организации да завършат и 

задълбочат компетентностните модели в софтуерната индустрия (вкл. мениджърски, 

маркетинг и други роли) заедно с описание на успешните поведения и методи за 

измерване; 

10.2. да се подпомогнат професионалните / браншовите организации и университетите да 

актуализират бакалавърските и магистърските програми с трансфериране на водещ 

световен опит – отговарящи на разработените компетентностни модели; 

10.3. да се акредитират актуализираните програми от водещи световни университети; 

10.4. да се преквалифицират и акредитират преподавателите по актуализираните програми 

от водещи световни университети; 

10.5. да се внесат / създадат програми изцяло на английски език с цел привличане на 

чуждестранни специалисти и утвърждаване на България като регионален ИТ лидер; 

10.6. да се „внесат” водещи преподаватели от чужбина; 
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10.7. да се даде възможност за официално университетско преподаване от водещи 

специалисти от индустрията; 

10.8. да се осигурят условия и поставят изисквания за изследователска дейност на 

преподавателите; 

10.9. Да се въведат реални полезни стажове по време на учебния процес; да се 

преструктурират учебните програми, за да позволяват едновременно учене и работа по 

специалността; 

10.10. да се измерват интегралните компетентности от знания, умения, нагласи и ценности, 

натрупан опит и навици, а не само способностите за възпроизвеждане на знания; 

10.11. да се въведе независима държавна сертификация с участие на професионалните / 

браншовите организации, която да гарантира качеството на компетентностите на 

специалистите, завършващи университет; 

10.12. да не се издава диплома за завършено образование без покриване на високи 

изисквания за независима сертификация; 

10.13. да се изгради специализиран висш институт по софтуерни специалности / технологии на 

знанието (магистратури и продължаващо обучение) и мениджмънт на софтуерни 

компании / бизнес на знанието (MBA) с трансфер на програми, преподаватели и 

акредитация от водещи световни университети на английски език. Институтът може да 

бъде организиран като част от Технологичен парк - София и да бъде ключ към 

регионално лидерство на България в тези области. 

 

11. Необходими действия за професионално развитие и учене през целия живот: 

 

11.1. да се подпомогнат браншовите организации да изградят система от сертификации на 

професионални компетентности и признаване на опит, които да се използват като 

условия в държавните търгове за софтуерни услуги; 

11.2. в държавните търгове за софтуерни услуги да се премахнат изискванията за дипломи и 

да се заменят с изисквания за сертифицирани професионални компетентности, които се 

управляват и поддържат актуални от професионалните организации; 

11.3. да се изгради система за признаване на придобити професионални компетентности 

чрез професионален опит, допълнителни курсове и самообучение; 

11.4. да се изгради система за преоценяване на признати квалификации, ако няма 

поддържаща практика и продължаваща актуализация на знанията; 

11.5. да се изгради държавна система и нормативна рамка – Кодекс за учене през целия 

живот, - със задължителни кредити, работно време за учене и възможност за включване 

в учебен процес за всички граждани във всякакви житейски ситуации по всяко време; 

11.6. Да се изгради Европейски център за върхови постижения за оценка на 

компетентностите в софтуерната индустрия – универсални, технически и управленски, – 

като част от проекта за Технологичен парк - София. 
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12. Съвместни проекти 
 

През 2013 г. ИКТ асоциациите ще участват активно в следните съвместни проекти, които развиват 

моделите и ще спомогнат за реализация на част от изискванията към образователната система: 

1. Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на 
работната сила за софтуерната индустрия с Българска стопанска камара; 

2. FORESEE - Регионален Форсайт в сферата на ИКТ за страните от Югоизточна Европа; 

3. Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията 

на пазара на труда (кандидатстване с 4 водещи университета) 

 Приложение ПРОЕКТ – Съвместни проекти за 2013 г. 

13. Добри практики в България 
 

В България съществуват редица добри практики, които могат да бъдат използвани за челен опит и 

показват, че положителна и устойчива промяна е възможна:  

1. Програма по управление на софтуерни технологии (SEMP) на Европейския Софтуерен 

Институт – Център Източна Европа в партньорство с Университет Карнеги Мелън, САЩ е 

успешен модел за трансфер на учебни програми и квалификация на преподаватели. 

Програмата е съфинансирана от Фондация „Америка за България” и Американска агенция за 

международно развитие.  Приложение СЕМП  

2. Академия на Телерик за софтуерни инженери има за цел да допълни и разшири 

предлаганото в българските училища и университети образование в сферата на 

информационните технологии и разработката на софтуер.  Приложение ТАКАД 

3. Заедно в час цели всяко дете в България да има достъп до качествено образование, 

независимо къде живее и какви са възможностите на родителите му.  Приложение ЗАЕД 

4. Jump Math е иновативна система за преподаване на математика, която постига изключителни 

резултати за всички деца: ентусиазъм за учене, разбиране в дълбочина, развитие на 

способностите за мислене и решаване на проблеми, взаимопомощ и проява на групова 

интелигентност.  Приложение ДЖЪМП 

5. Intel Teach е серия от курсове за учители за решаване на проблеми, критично мислене, анализ 

на данни, сътрудничество и работа в екип и работа по проекти.  Приложение ИНТЕЛ 

6. Infoman е портал за алгоритмични ресурси, насочен към преподаватели и ученици в средното 

училище, поддържан от Мусала Софт.  http://infoman.musala.com/ 

7. CodeIT е национално състезание по програмиране насочено към ученици в горния курс и 

студенти със задълбочени интереси към програмирането.  www.codeIT.bg 

*** 

http://www.basscom.org/RapidASPEditor/MyUploadDocs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2.pdf
http://www.basscom.org/RapidASPEditor/MyUploadDocs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%95%D0%9C%D0%9F.pdf
http://www.basscom.org/RapidASPEditor/MyUploadDocs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A2%D0%90%D0%9A%D0%90%D0%94.pdf
http://www.basscom.org/RapidASPEditor/MyUploadDocs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%97%D0%90%D0%95%D0%94.pdf
http://www.basscom.org/RapidASPEditor/MyUploadDocs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%94%D0%96%D0%AA%D0%9C%D0%9F.pdf
http://www.basscom.org/RapidASPEditor/MyUploadDocs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%9D%D0%A2%D0%95%D0%9B.pdf
http://infoman.musala.com/
http://www.codeit.bg/

