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Abstract: the pandemic situation with Covid-19 posed more and more the need of virtual management in 
business. this is even more necessary in education. in the present article we share our almost ten years of ex-
perience in virtual management of teams.

in addition to the traditional education we applied a dynamic record system along with other digital applica-
tions in the development of curricula and national exams. We also analyzed student‘s attitude to work in such a 
virtual environment. We also share our experience in the management of the national program it career train-
ing a virtual team for the development of programs in the field of computer science and last but not least our 
management of a team of the national commission for olympiads and mathematics.

this article makes an analysis and conclusions for successful practices as well as conditions for building a 
successful virtual team.
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В пандемичната ситуация в която се озовахме през последната година, все повече се заговори, а и се 
осъществява управление на фирмите виртуално. това в още по-голяма степен се случи и в образование-
то. В статията споделяме почти десетгодишен опит в управлението на екипи чрез използване на дигитал-
ни средства за това. както в традиционната образователна среда, чрез динамична деловодна система, та-
ка и чрез  различни други дигитални среди, които използвахме при разработване на учебни програми и 
национални изпитни теми. представен е опитът при управлението на националната програма „обучение 
за ит кариера“; виртуален екип за разработка на програмите по професионално направление „компю-
търни науки“ и при управление на екип на националната комисия за провеждане на олимпиади и състе-
зания по математика, с което се затваря и процесът на управление на виртуален екип. В статията се пра-
вят анализи и изводи за успешни практики, като се дават и необходими и достатъчни условия за изграж-
дане на успешен виртуален екип. В началото като експеримент, а след това като утвърдил се начин на ра-
бота, е развит и анализиран с всички негови положителни и отрицателни страни. Реализирани са проце-
сите на управление на всеки етап от учебния процес – създаване на учебни програми, административно 
управление, методическо и учебен процес, извънкласна дейност и контрол и оценка.

технологиите улесниха начина ни на живот по много начини, като един от тях е и управлението на 
много процеси от разстояние и по всяко време. Вече не работим от 8:00 до 17:00, а работим 24/7. което 
е добре, но и не много. ако преди говорихме, че е добре да имаме компютър и интернет връзка, то днес 
всичко е в ръцете ни. телефонът е с много възможности, които използваме даже без да се замисляме. но 
и този вид комуникация изисква определени правила, които е задължително да се спазват, както от ръко-
водителите на екипа, така и от всеки член на екипа. 

В голяма степен този опит е използван и при управление на проекти, и дори направи възможно да 
работим в мултинационални екипи без да се налага да пътуваме, което не само спести средства, но и по-
виши динамиката на изпълнението на тези проекти и увеличаване на обема от изпълнени дейности и то 
многократно.

Започвайки преди двадесет години да ръководя колектив от над сто и двадесет души, първата ми ра-
бота бе да проуча сериозна научна литература,  с цел да се запозная с теоретични основи в управление-
то. силно ме впечатли, че голяма част от учените се базират на анализ и опит на вече успели мениджъ-
ри. след като прочетох десетина учебника и книги, разбрах че най-безценния ми опит е бил този, който 
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съм натрупал от контакта ми с четирима титани в лицето на директорите, при които съм бил през години-
те. достатъчно бе да направя собственият си анализ за положителните и отрицателните практики, с кои-
то съм се сблъсквал. един от най-сложните проблеми при управление на големи колективи е да се дифе-
ренцират задачите по групи, които ги засягат и да се организира управлението им, така че да е щадящо 
времето на служителите и на мениджърския екип.

„екипите са естествено допълнение към индивидуалната инициатива и реализация, тъй като включ-
ват по-голяма съпричастност към общите постижения. независимо от всеобщото признание за необходи-
мостта от екипи в българската организационна практика, подсъзнателно този феномен е силно подценя-
ван от мениджмънта. това е непреодолима бариера за реализиране на екипния потенциал.“ [1]

В тази светлина от 2009 г. започнахме да създаваме структура за комуникация с дистанционна ор-
ганизация. това бе деловодна система, която бе разработена по задание съответстващо на структура-
та на нашето училище. Въвеждането на електронна администрация бе задължително да стане от 2010 г. 
за всички държавни и общински организации, но не това бе най-важното, а възможността за един мно-
го по-бърз и спестяващ време на всички продукт. Безспорно сериозен проблем бе да се дисциплинира-
ме да изпълняваме сроковете при попълване на документацията и при изпълнение на заповедите, защо-
то в системата всичко остава „следа“ с точни ден и час на изпълнението.  деловодната системата ни да-
де началото, но показа един много добър начин за пестене на сили и нерви при информираност и изпъл-
нение на задачи.

съществено значение за добра работа във виртуална среда са: комуникация при решаване на упра-
вленски задачи; прецизно разработена и прилагана пирамидална структура и средствата за комуникация 
и тяхната сигурност. това е дейност, която е специфична за всяка фирма /в т.ч. и училищата/ и е необхо-
димо да е добре описана от самите ръководители на екипите. Задължително е да се узаконят „каналите“ 
на управленска комуникация, разработени и внедрени с вътрешни правилници.

канали за публична комуникация в училище станаха:
 y деловодна система – директор-учители, като са формирани освен индивидуални и групови кому-

никации.
 y електронен дневник – учител-ученик, учител-родител, ръководство-ученици и родители, свързани 

с организационната дейност и информираността. този вид комуникация през последните година-
две все повече се доразвива и спомага за по-добра обратна връзка.

 y Виртуални класни стаи – учител-ученик, свързана с учебната дейност
В тази връзка няма добре разработени канали за комуникация на следващите нива, на това между 

училищата и мон, училищата и социалните служби и други подобни.
но както споменахме каналите на комуникация е само едната част от връзката в този голям екип. 

другите са правилата, които трябва да се създадат. не навсякъде това е направено и се действа малко на 
принципа на проба-грешка и с саморегулация.

Виртуалното управление в много отношения е по-сложно от физическото, но има доста предимства и в 
днешния динамичен свят не може да го пренебрегваме. За целта трябва да се спазват тези основни правила:

 y познаване възможностите на всеки от екипа;
много важен момент е да се знае, кой какво може и ще изпълнява, като дейности в екипа. не трябва 

да се пренебрегва точното време с което разполага и кое би го изпълнил  с удовлетворение. най-важно-
то е да се цени времето на всеки.

 y планиране на дейностите във времеви порядък;
тук е добре да се използва популярната схема на гант, която се използва при планиране на дейности 

по проекти и е достъпна до всеки от екипа по всяко време.
 y ясни цели и приоритети;
 y срокове и отговорности;
 y отчетност и индикатори-количествени и качествени;
 y и „какво от това?“.

последното е от особена важност, защото именно то осмисля мотивацията у всеки участник. За екип 
от преподаватели тя поражда следните въпроси: с тези действия, как ще подобрим обучението на всеки 
ученик? как ще му помогнем да учи и живее по-добре?

докато в някои предишни изследвания /преди пандемията/ се препоръчваше да не се сместват он-
лайн и офлайн срещи, то виждаме че това вече не е определящо. същественият момент е добрата мре-
жа за комуникация и правилата. 
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с тези добре планирани и реализирани стъпки организацията се подобри значително и учителите и 
зам.-директори, гл. учители лесното свикнаха и изпитваха удовлетворение от добре организираната си 
дейност.

особено ефективни са виртуалните екипи при работа по развитие и внедряване на иновации, като 
„повишава степента на иновативност, спомага за намирането на иновативни системи и платформи за ра-
бота в разнообразни области от основната организационна дейност.“ [2]

една такава бе и реализирането на националната програма „обучение за ит кариера“ /нп/ при ре-
ализирането на която този опит бе безценен, повече информация може да намерите на сайта: it.kariera.
mon.bg. стартирайки нп през 2017 в пет основни центъра и 41 изнесени управлението, се оказа едно ин-
тересно предизвикателство. но с придобития опит организирането бе сравнително лесно. това е, да уп-
равляваш едно училище с 1000 ученици в 41 населени места и без да виждаш самите преподаватели, 
които бяха над 50 души. през първите две години се осъществи физическа среща на преподавателите, за 
да са наясно с правилата и комуникационните канали. Бе разработена йерархична структура и ясни пра-
вила, графици, нива на комуникация. образователният процес бе осъществен чрез платформата Moodle, 
които след оценка на възможностите се оказа най-подходяща не само да обучение по програмиране, а и 
с възможностите за осъществяване на тестване на всяка програма, която се пише.

обучението се осъществява на модули и още след първия модул, екипа се сработи и заработи мно-
го отговорен. като ръководител на програмата, за по-голяма сигурност обиколих над 10 от групите извън 
петте центъра и се уверих, че преподавателите са силно мотивирани и отговорни. така стигнахме до меч-
таното, поне от мен, управление чрез доверие, а не управление чрез контрол. Резултатите не закъсняха – 
при провеждане на стажовете, работодателите бяха силно удовлетворени от нивото и знанията на науче-
ното от учениците. 

това показа още веднъж, че начина на управление е този, които също влияе за даване на свобода на 
учителите. а е добре да уточним, че в програмата освен учители преподават и хора от бизнеса и универ-
ситетски преподаватели. този разнороден екип от хора са с различни нагласи, но бързо свикнаха с този 
начин на управление.

да сте капитан на отбора не е лесно, а да го правите от разстояние е дори по-сложно поради липсва-
щия визуална връзка с човешки фактор и реакцията на всеки. необходимо е да се налагат правила и лич-
ни виждания върху различни характери, и в началото по-често напомняте на членовете на екипа си, че те 
са част от цяло.

при ръководене на екип с висока прецизност на работата, трудността се увеличава. такава се оказа 
ситуацията при ръководенето на екип от десет преподаватели по математика при разработване на теми 
за провеждане на състезания и олимпиади по математика, както и проверката и оценяването им.

когато водите виртуален такъв, действията трябва да са повече от добре планирани, защото е лес-
но контекстът да се изгуби в „превода“ на това какво искам да кажа. с други думи, изпратеното съобще-
ние невинаги съвпада с полученото, затова комуникацията изисква дори повече усърдие – тя трябва да 
се превърне в ежедневие.

колегите директори споделяха, че така се загубва ясната представа – кой управлява; трудно се налага 
йерархията и някак директорът „олеква“. не споделям това схващане, ако ръководителят не е добър ли-
дер, то и в ежедневните отговорности ще има подценяване на решенията му. Все пак, ако то представля-
ва автентично себеизразяване, внушаващо ценности, които всички да следват и ръководителят на еки-
па е показал своите възможности, това дали ще е при физически присъствено или през Google meet или 
Microsoft teem не намалява доверието към лидера или директора.

„да, казах го. Въпросът „как да мотивирам хората си“ тормози лидерите от десетилетия. ето какво е 
моето мнение: мотивацията – по дефиниция – е вътрешното желание за успех. това значи, че не вие тряб-
ва да мотивирате подчинените си – те трябва сами да се мотивират. можете обаче да им осигурите под-
ходяща атмосфера, която стимулира индивидуалните им стремежи и таланти. независимо дали хората 
ви работят на едно място, или са разпръснати из страната или света, като лидер вие носите отговорност-
та да създадете и поддържате работна среда, която насърчава доверието, откритостта и отдадеността.“1 

„Развива се ново поколение лидери, чиито възможности за успех са неограничени във времето и 
пространството“ 2, и трябва да се самоопределим ние сред тях ли ще сме или ще останем в миналия век.

Ще споделя и още един добър опит. през 2019, а след това и още два пъти се ангажирахме с разра-
ботването на учебни планове по професионално направление компютърни науки. истината е, че това ка-
то дейност, но в присъствена среда сме го проигравали поне пет-шест пъти, но виртуално досега не бяхме 
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го правили. събирането на екип не бе трудно, защото познавах достатъчно компетентни хора. Все пак се 
оказа не лек процес да ги убедя, че си струва да се разработят учебни планове, по които стотици учители 
и ученици ще работят поне десет години. те трябваше, да са гъвкави и да предсказват развитието на тези 
учебни дисциплини поне за този период от време, за които ще действат. В същото време в екипа отново 
трябваше да има преподаватели от средните и висшите училища и бизнеса. като всеки да е създател, но 
и коректор на създаденото. В тази светлина се сформира екип, който събрах един път преди три години 
и с него започнахме работа. Разделихме работата и всеки получи индивидуална задача, срок и модел за 
работа. Ясните приоритети и доброто планиране постави почти сигурното успешно реализиране на зада-
нието. след ускорена работа се споделиха документите и всеки имаше достъп до разработеното от дру-
гите, и уплътнихме лятната почивка с усилена работа, което имаше известно притеснение предвид неу-
довлетворителното заплащане. някои се отказаха, но екипа поемаше и тяхната работа и с всеки изпъл-
нен елемент, като че ли удовлетворението от добре свършената работа вземаше връх над материално-
то възнаграждение. 

на следващ етап осъществявахме и ежеседмични видеоконферентни връзки за изчистване на въз-
никнали проблеми и въпроси. на есен предадохме разработеното и то бе прието за добре свършена ра-
бота. няколко месеца по-късно отново ни бе възложена подобна задача, при което се справихме със съ-
щият екип за половината от предходното време, и с двойно по-голяма по обем задача. при това не осъ-
ществихме нито един видеоконферентен разговор.

предимствата и недостатъците при работа във виртуални екипи са близки до тези, които са и за обу-
чение от разстояние в електронна среда. предимствата, които може да откроим са:

 y може да разполагаш с времето за работа и почивка;
 y разходите по транспорт и логистика са несъизмерими, което освобождава финансов ресурс за дру-

ги дейности;
 y работи се с високо мотивирани професионалисти и най-доброто на пазара на труда;
 y постига се много по-висока ефективност и по-добри резултати от традиционните екипи. Важно ус-

ловие за постигане на това е добрият мениджмънт и планиране, както познаване на възможност-
та на всеки от екипа.

 y възможност за бърза обмяна на добри практики и идеи сред участниците в екипите;
 y пести се време и не се прекъсва цикълът на работа; 
 y бърз достъп до информация и бързо решаване на проблеми и др. 

Не може да не се споменат и някои недостатъци:
 y от липсата на визуален и личен контакт не се усеща емоцията при комуникацията;
 y трудно може да се оцени различната ценностна система и да се реагира според нагласите;
 y отказ на някои членове в екипа да не се осъществява видеоконферентна връзка с включени каме-

ри, с обяснение за навлизане в лично пространство;
 y отказ да се поддържа активен профил на телефона и др.  

Всички недостатъци са преодолими при добри правила за работа в екипите и фирмите. ангажира-
ността поставя и приоритети за фирмената култура и личния принос към фирмата, както и израстването в 
нея. Важно е своевременно да се отговаря на важните запитвания и имейли, касаещи проблемни ситуа-
ции и трудности в работата, един може да „спъне“ работата на целия екип.

практиката показва, че виртуалните екипи могат да се окажат по-ефективни от традиционните, ако 
мениджърът на проекта успее да превърне недостатъка на физическата разпръснатост на хората в пре-
димство, и се съобразява с различната им култура на работа. като правилата, които трябва да се спазват 
от всеки член на екипа включително и ръководителя, особено тези които касаят времевия диапазон на 
ангажиментите.

изводи, които може да направим от работата във виртуални екипи са, че във времето в което живеем 
и динамиката с която живеем, вече променя сериозно и управлението на фирмите, училищата не правят 
изключение. умението, бързо да се адаптираме към тези реалности ще постави и по-адаптивните на по-
предни позиции в пазара и на образователни услуги. комбинацията от хибриден начин на управление, 
при което работата във виртуални екипи е бъдещето. а в основата на всеки успешен колектив по света, а 
и у нас, стои именно добре структурираната и ефективна екипна комуникация. „добре изградената вир-
туална култура днес е сигурна стъпка към високо позициониране утре, в света на бъдещето. да управля-
ваш виртуален екип съвсем не е лека задача. В традиционният – в офиса близостта кара хората да се мо-
тивират и си помагат взаимно в изпълнението на поставените задачи. Във виртуалния екип мениджърът 
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е този, който въвежда виртуална култура, изгражда мост и преодолява емоционалната и физическа дис-
танцираност на групата.“2

умението за работа и във виртуални екипи е един „висш пилотаж“ при управлението, но без него не 
може. това е причината при него да се изисква още по-добро познаване на всички теоретични постанов-
ки, но и познаване на множество добри практики, които да се адаптират за конкретните случай.
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