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Профил на участниците в проучването 

Блиц проучване – Тенденции в обучението и рзвитието през 2013-та година”, 13 май 2013г., Тугедър  ЕООД                       www.zaedno-bg.com 

• Нашето проучване се проведe “онлайн” в периода 08 – 19.04.2013г.  

• В него участваха общо 48 организации, извършващи своята дейност на 

територията на България.  

 

• Представените организации са от следните сектори на икономиката: 

 

Производство, Търговия на едро и дребно, Услуги, Фармация и медицина, 

Банкова сфера, Държавна администрация, Добивна промишленост, 

Енергетика,  Информационни технологии, Телекомуникации, Недвижими 

имоти, Консултантски дейности, Застраховане, Металургия, Транспорт и 

логистика, Туризъм и други. 

 

• Видове организации – девет малки фирми (до 50 души), осем средни (до 

250 души) и 31 големи предприятия (над 250 души).  

 

   



Нашите наблюдения за тенденциите в  

обученията у нас през 2013г. (1-6) 

Тази година, освен за приоритетни групи, теми и подходи на обучение се 

поинтересувахме и от по-фундаментални теми в обучението и развитието като – 

връзка с бизнеса, цикъл на планиране и оценяване на ефективността на 

обученията.  Затова, макар и с известно закъснение, решихме да коментираме за 

вас тези резултати. 

 

Десетте извода, които направихме: 

 

1. Обученията у нас през 2013-та ще адресират предимно актуални и 

средносрочни потребности на бизнеса, които обхващат период от една до три 

години и включват развитие на ключови компетентности. Едва на трето място се 

поставят дългосрочните потребности, които са свързани със стратегическите 

цели на бизнеса. 

2. Въпреки тези краткосрочни бизнес цели, цикълът на паниране е главно 

едногодишен и почти три пъти по-рядко - два пъти годишно. Това за нас 

означава, че може да има известно забавяне в реакцията на организациите на 

актуалните бизнес потребности. 

3. Необходимо е да се инвестират повече ресурси – специалисти и средства в 

анализ на потребности на бизнеса и трансформацията им в обучителни 

потребности, за да може реално обучението и равитието да отразява бързо 

променящата се бизнес действитеност.  
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* На този въпрос е възможен повече от един отговор. 
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Как обучението и развитието 

подпомагат бизнеса във вашата 

организация? 
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* На този въпрос е възможен само един отговор (от 48 участника). 
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Какъв е цикълът на планиране на 

обучението и развитието във вашата 

организация? 
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* На този въпрос е възможен повече от един отговор. 
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Как оценявате ефективността на 

обучението и развитието във вашата 

организация (Kirkpatrick и Phillips)? 
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Нашите наблюдения за тенденциите в  

обученията у нас през 2013г. (1-6) 

4.  Всички 48 участника в проучването са посочили, че измерват ефективността на 

обучението. Седем от тях са посочили, че работят на всичките пет нива на 

оценяване.  Сред тях има 4 големи, две средни и една малка фирма.  

5.  Най-често се измерват постигнатите от обучаемите резултати в работата до 

шест месеца след обучението (32 от 48), след тях се нареждат тримесечните 

измервания - (30 от 48 ) и оценката на усвоените нови знания и умения до един 

месец след обучението  (29 от 48). Това показва, че участниците се проследяват 

след завръщането си от обученията вътре в организациите за един по-

продължителен период (до шест месеца) и се търси по-пълноценното 

внедряване на новите знания и умения в работата 

6. Едва 14 от 48 участници споделят с нас, че правят оценка на възръщаемостта 

на инвестициите – пето ниво на оценка. Този факт подсказва, че все още няма 

досатъчно данни за икономическия ефект от обученията, които да дадат ясни 

доказателства на бизнеса за материалните и нематериални ползи от тях.   

 

 Следват изводите от традиционните въпроси, които разработихме по-подробно 

за вас и потърсихме сравнения с данните от проучването ни през 2012-та: 

 

7.  Кои са приоритетните теми за обучение? 

8.  Каква продължителността на обученията е най-подходяща? 

9.  Какви методи и подходи за обучение и развитие ще изберете? 

10.  В развитието на кой групи спужители ще инвестирате приоритетно?  
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7. Кои са приоритетните теми през 2013-та? 

През настоящата година на първо място сред посочените теми за обучение са 

Лидерските умения, следвани от Уменията за продажби. Наблюдава се малко 

разместване в сравнение с 2012-та (тогава продажбите бяха водещи), обаче 

тенденцията е, че интересът и към двете теми се запазва и те остават водещи и 

през 2013-та. 

 

Според честотата на споменаване на различните теми за обучения, следват – 

Презентационните умения, които излизат няколко позиции напред в сравнение с 

миналата година. Те се подреждат заедно с другите основни мениджърски 

компетенции като – Управлението на екипи, Уменията за преговаряне, 

Управлението на времето, Управление на конфликти и Креативност и 

иновации.  

 

Нова тема за нашето проучване през тази година е Обслужването на клиенти и тя 

заема престижната пета (от общо тринадесет) позиция в класацията на 

предпочитаните теми. Друга нова тема е Обучението на обучители, което се 

нарежда на 9-то място – веднага след Коучинг уменията, които запазват силните си 

позиции от миналата година.   

 

На последно място остава новата ни тема Управление на промяната, което е 

изненадващо предвид факта, че бизнес действителността се променя много 

динамично и специалистите на всички нива, но най-вече на мениджърски позиции 

имат нужда да овладеят тези умения.  
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7. Кои са приоритетните теми през 2013-та? 

- продължение 

Ако този извод се свърже и с направените в началото, че обученията отразяват най-

вече краткосрочни и средносрочни приоритети на бизнеса, то уменията за 

управление на промяната ще се окажат един сериозен дефицит в обучението и 

развитието на хората у нас през настоящата година. 

 

Ново през тази година е и разбирането за т.нар. “други” обучения, които за разлика 

от миналата година вече се припознават по-скоро като специализирани и 

специфични теми за обучения, отколкото като езикови и компютърни обучения   

 

Като цяло се наблюдава запазване на интерса към традиционно силните теми за 

развитие на лидерските и продажбените умения, както и базовите мениджърски 

умения, обаче към тях се добавят и нови като обслужването на клиенти, 

управлението на промяната и обучението на обучители.  

 

Разширяването на потрфолиото от теми за обучение като цяло може да се тълкува и 

като повишаване на интереса на бизнеса към функцията обучение и развитие в 

организациите.  Остават още неизползвани възможности, които могат да превърнат 

обученията в мотор за изпълнение целите на бизнеса не само в краткосрочен и 

средносрочен, но и в дългосрочен план. 
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* На този въпрос е възможен повече от един отговор. 
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Кои са приоритетните теми за 

обучение и развитие във вашата 

организация през 2013-та година?  
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8. Каква е продължителността на обученията? 

През 2013-та година с равен дял са еднодневните и двудневните обучения, които 

заедно формират половината от посочените отговори в проучването. Ново е 

регистрирането на по-продължителни - тридневни обучения, макар и със съвсем 

малък относителен дял сред останалите. Запазва се тенденцията за наличие на 

обучения до четири часа и в т.нар. “други гъвкави форми на обучение”.  

 

Картината продължава да бъде пъстра и относно продължителността, обаче 

тенденцията е към скъсяване на обученията, които ще трябва да са по-фокусирани 

към най-важните обучителни потребности, за да могат да изпълнят своите цели за 

по-кратко време – за един ден, а понякога дори за четири часа.  
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Каква продължителност на 

обученията е най-подходяща за 

вашата организация? 

* На този въпрос е възможен повече от един отговор. 
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9. Какви методи за обучение и развитие ще 

изберете? 

През 2013-та година отново най-предпочитаните форми за обучение са 

специализраните обучения, посочват ги 43ма от 48 участника в проучването. 

След тях се нареждат отворените обучения с 28 от 43, като тук тенденцията от 

миналата година също се запазва с едва забележимо повишение.  

 

Новото е, че през тази година обученията във виртуална среда (24 от 48) вече 

изпреварват коучинга (20 от 48) и заемат третото място, за разлика от миналата 

година. Сравнително голям е и относителният дял на менторството (18) и 

консултирането (12), които са нови в проучването.  

 

Палитрата от методи и средства за обучение и развитие се разширява и обхваща 

различни методи – от консултиране до коучинг и менторство, и различни форми, 

като присъствени и обучения във виртуална среда.  

 

Ако свържем този извод с предишния (осми) за тенденцията за намаляване на 

продължителността на обученията, вероятно ще се търсят и най-ефективните 

методи за изпълнение на различните обучителни цели, както и тяхната най-добра 

интеграция в цялостни програмаи за обучение и развитие.  

 

Например – ключови служители за въвеждане на необходимите промени в бизнеса 

ще бъдат консултирани или коучвани, за разлика от други групи служители, които 

ще овладяват новите умения, които ще им бъдат необходими – на живо или във 

виртуална среда.    
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* На този въпрос е възможен повече от един отговор. 
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Какви подходи и методи ще изберете 

за развитие на вашите служители? 

28 

43 

24 

20 

18 

12 

3 

Отворени обучения 

Специализирани 
обучения 

Обучения във 
виртуална среда (e-
learning, webinars) 
Коучинг 

Менторство 

Консултиране 

Други 



10. В развитието на кои целеви групи ще инвестирате 

преимуществено през 2013-та? 

На този въпрос участниците в проучването са извели на първо място експертите 

(42 от 48) пред мениджърите (34 от 48). Това е промяна в сравнение с миналата 

година, когато на експертите и на мендижърите се отделяше еднакво внимание.  

И през тази година се запазва интересът за обучение на вътрешните обучители 

(15 от 48).  

Като “други” (3 от 48) отговора се посочва, че ще се инвестира в служители от 

всички нива в организацията или по-специално в хора от производството. 

 

Тези данни за нас са една положителна тенденция за настоящата година, защото 

обучението и развитието обхващат все повече и по-големи целеви групи в 

организациите. 

 

В заключение – профилът на обученията до края на 2013-та година ще бъде – 

развитие на ключови компетентности, лидерски и продажбени умения. Главно 

експерти и мениджъри ще се обучават във все разнообразни (от коучинг до 

обучение във виртуална среда) и по-кратки обучителни форми, вероятно и с 

подкрепата на вътрешните обучители. Обученията ще се планират веднъж годишно 

и ще се се проследява ефекта им в работата на служителите до шест месеца след 

приключването им.   
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* На този въпрос е възможен повече от един отговор. 
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В развитието на кои групи служители 

ще инвестирате преимуществено през 

2013-та година? 
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Благодарим на всички наши партньори, които се 

включиха в проучването. 

 

За допълнителна информация и коментари ще 

се радваме да се свържете с нас. 

 
Екипът на ЗАЕДНО 

 

 
Адрес: 

гр. София, бул. Джеймс Баучер 76, офис 425 

02 / 816 48 20, 0885 35 32 61 и 0888 775 710 

www.zaedno-bg.com 

FB: Zaedno Ltd. - Together we can do more 
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