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Резюме
Статията представя и анализира гъвкавите (Agile) методологии, като
една от най-съвременните практики за разработка на софтуер в контекста на управлението на екипи в български ИТ фирми. Извеждат се
основни теоретични постановки относно особеностите на концепцията за гъвкаво управление на проекти и въздействието и върху екипната работа. Представени са резултати от онлайн проучване относно
приложимостта и успешността на методологията в български фирми
от сектора на информационните технологии.
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Въведение
В съвременните условия на изключително динамична бизнес среда управлението на човешките ресурси е с приоритетно значение за постигане на конкурентоспособност. Бързите трансформации на процеси в организациите, проблемите на глобализацията и интернационализацията на трудовия пазар, аутсорсинга на дейностите, свързани с мениджмънта на човешките ресурси, разнообразието
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разието и възрастовияt профил на работната сила, все по-силно налагащата се
тенденция на дигитализиране системите за управление на служителите поставят
въпросите за оптимизиране на методите за управление на хора и тяхното значение за развитието на компаниите. Нуждата от прилагане на меки умения на работното място и краткосрочното разрешаване на проблеми с висока ефективност води до създаване на нови подходи в организациите, сред които е и гъвкавият (Agile) мениджмънт.
Актуалният интерес към изследването на проблема е продиктуван от революцията, която направи Agile методологията в информационните технологии.
Тя значително подобри процеса на разработване на софтуерни продукти, въздействайки върху мотивацията и производителността на ИТ екипите. Този итеративен и инкрементален подход се фокусира върху непрекъснато учене, подобрение и бързо доставяне на стойност. Като съвкупност от ценности, принципи, практики и ползи Agile предоставя огромни възможности и предизвикателства не само пред организациите за справяне с промените в средата, но и формира начин на мислене на всеки един в структурата на организацията: служител,
екип, лидери. Гъвкавостта на една компания всъщност е гъвкавостта на нейните
служители и екипи.
Цел на статията е да дефинира гъвкавата (Agile) методология в контекста
на управлението на екипи в български фирми от сектора на информационните
технологии. В резултат на обработката и анализа на емпиричен материал се
очертава степента на ползваемост и успешност на Agile практиките в български
ИТ фирми както по отношение на софтуерните проекти, така и по отношение
управлението на хора в екипите.
За изпълнение на тази цел се поставят следните конкретни задачи:
1. Теоретичен анализ на гъвкавите (Agile) методологии при разработване
на проекти в организации от сектора на информационните технологии;
2. Теоретичен анализ на гъвкавите (Agile) методологии при управление на
екипи в организации от сектора на информационните технологии;
3. Провеждане на емпирично проучване относно степента на приложимост
и ползите от гъвкавите (Agile) методологии при управлението на проекти и
екипи в български организации от сектора на информационните технологии.
Извеждане на изводи и препоръки.
За реализиране на изследването се прилагат конкретни научно-изследователски подходи, методи и инструменти – интердисциплинарен подход, метод
на анализа и синтеза, описателен метод, анкетно проучване, експертна оценка.
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При обработка на събраните емпирични данни са използвани програмни
продукти Google Sheets и Microsoft Excel 2016. Онлайн анкетата е създадена
посредством инструмента Google Forms.
1. Гъвкавите методологии при разработване на проекти
в организации от сектора на информационните технологии
През последните години развитието на технологиите, глобализацията и
бързите промени в бизнес средата позиционират нови методи за работа, които
имат предимства пред традиционните практики. Традиционните методологии за
разработване на софтуер въвеждат систематизиран (структурен) подход за разработване на софтуер, необходим на развиващата се ИТ индустрия. Фокусът е
поставен върху строга дефиниция и пълна декомпозиция на системата на части,
пълна спецификация в началото, както и реализация в хронологично последователни фази на разработка – цели и обхват, изисквания на системата, проектиране, програмиране, тестване и внедряване. Характерни са строгите правила, изчерпателната документация, предвидимостта, планираността и проследимостта
на софтуерната разработка от идеята до готовия продукт. Процедурите за предварително планиране, пълна яснота на изисквания, цялостно проектиране, спазване на плана, контрол на качеството на продукта и процеса на разработка, минимум на промени по време на изпълнение, както и пълна завършеност на един
етап преди прехода към следващ са силно застъпени в традиционните методологии. Разработени са варианти, като каскаден модел, в който са възможни корекции и връщане в предходен етап, но основните принципи са запазени. Тези
подходи са добри за силно структуриран проект в област с устойчиви изисквания. Най-сериозните недостатъци са липса на гъвкавост или ниска адаптивност,
както и експоненциално растящата цена за корекция на грешки в предходна
фаза (Ескенази 2006: 39-51; Cockburn 2005; Poppendieck 2003).
В съответствие с промените в динамиката на бизнес средата, сложността на
разработката, глобализацията и конкуренцията и ускореното обновление на
технологии се налага да разгледаме и методологии, които позволяват справяне с
тези предизвикателства. Такива са известните от 90-те години на XX век гъвкави (Agile) методологии. За разлика от традиционните, гъвкавите методологии се
фокусират върху „откриването‖ и „постъпково адаптиране‖, а не предварително
цялостно дефинирано производство. Непредвидимостта се управлява чрез натрупване на опит и адаптация към промените (Poppendieck 2003: 115). Промените в изискванията се приемат за нещо нормално и в гъвкавите подходи се решава въпросът с адаптацията към промените чрез работа на стъпки с обратна връз383
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ка от клиента (Larman 2004: 156). Чрез итеративни (постъпкови), инкрементални (с натрупване), еволюционни и адаптивни (приспособяващи се към промените) методи, продуктът се подготвя на стъпки и „израства‖ постепенно. Важна
особеност е, че всяка итерация е фиксирана във времето и срокът се спазва за
сметка на функционалност с нисък приоритет. Подборът на функционалност за
реализиране във всяка итерация е на база на приоритет според риска или според
клиента за неговата бизнес стойност (Larman 2004: 187). Възможностите за
промяна на изискванията по време на изпълнението и графикът на проекта се
уточняват чрез директна комуникация между възложители, мениджъри и разработчици с цел бърза реакция на променящата се бизнес среда (Manifesto for
Agile Software Development). Тези промени се отразяват с неформални процедури и олекотен процес от изчерпателна документация и формални процедури.
Гъвкавата разработка използва предимно знание в неявен вид, което се съхранява в хората като лично знание.
Чарлз Г. Коб (Cobb 2011: 130) описва пет основни причини за появата на
Agile методологията:
1. Нужда от адаптация към промяна, за да се генерира печалба в турбулентна външна бизнес среда;
2. Способност бързо да се смени приоритет по повод на използвани ресурси, когато изисквания, технология или знание се променят;
3. Много бърз отговор на внезапни промени на пазара или появата на разрушителни иновации чрез интензивна комуникация с клиентите;
4. Използване на еволюционни и постепенни доставки на софтуерен продукт с цел приближаване до оптимално решение за клиент;
5. Максимизиране стойността за бизнеса чрез правилни по размер, точно
колкото трябва и точно когато трябва процеси и документация.
Приема се, че официално началото на Agile методологията е поставено
през 2001 г. В американския щат Юта се събират 17 ИТ експерти, за да обсъдят
как да подобрят процесите при софтуерната разработка. Резултат от тази среща
е документ, наречен „Манифест за гъвкаво разработване на софтуер― (Manifesto
for Agile Software Development) (Highsmith 2001). Според документа Agile е
нова методология за разработване на софтуер, която се основава на набор от
принципи, фокусирайки се върху стойността за клиента, малките интегрирани
екипи, самоорганизацията и непрекъснатите подобрения в работния процес.
Ключовите ценности на Agile методологията са:
Хората и взаимоотношенията са по-важни от процесите и инструментите;
Работещият софтуер е първичен измерител за успех;
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Сътрудничеството с клиента е по-важно от формализирането на договора
(постоянна обратна връзка от клиента към екипа);
Реагирането на промяната е по-важно от следването на плана;
Ранна, непрекъсната и в срок доставка на ценен продукт;
Екипът е с мотивация, свобода, компетенции и нужното да си свърши работата;
Екипът регулярно коригира поведението си към по-добра ефективност.
Първите сериозни проучвания относно прилагането на гъвкави методологии
са проведени през 2005 г. от различни консултантски организации. Според някои
изследователи (Schwaber и Fichera 2005: 55) 14% от северноамериканските и европейските организации, приложили гъвкав модел на работа през 2005 г., отчитат
ръст с още 19% през 2008 г. Изследване на Амблър (Ambler 2010: 20) показва, че
от 600 участници 69% са приложили Agile мениджмънт в организациите си, а
друго проучване (Vijayasarathy and Turk 2008: 31) потвърждава, че от 98 анкетирани 60% използват гъвкави подходи в 75% или повече от своите проекти (виж
обобщение на цитираните изследвания в Huzooree, Ramdoo, 2015: 11-12). Въз
основа на тенденциите, очертани в проучванията, става ясно, че гъвкавите процеси се прилагат в организациите и утвърждават модела като работещ.
Ползите, които организациите успяват да акумулират чрез внедряване на
Agile процеси, са много – съкращава се времето за достигане до крайните потребители, печели се конкурентно предимство, разработват се иновации, повишава се качеството, съкращават се разходите чрез инвестиране на средства само
във функционалности, които ще донесат приходи, намалява се рискът от неблагоприятен изход на проекта. Agile управлението насърчава промяна, бързо темпо, гъвкавост, прозрачност и делегиране на права в условията на динамична
бизнес среда, а фокусът е върху адаптивното краткосрочно планиране. Според
Хаймит (Highmith 2001) новото в гъвкавите методи не са практиките, които
ползват, а поставянето на хората като основен фактор за успеха на проекта и
фокусиране върху ефективността и адаптивността в процеса на разработка.
Създадени са редица гъвкави методологии за разработване на софтуер, като по-популярните са (в азбучен ред):
1. Адаптивно Разработване на Софтуер (Adaptive Software Development);
2. Гъвкав унифициран процес (Agile Unified Process, AUP);
3. Фамилия методологии Кристъл (Crystal Clear/family of methodologies);
4. Динамично разработване на Системи (Dynamic System Development
Method, DSDM);
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5. Екстремно програмиране (Extreme Programming, XP);
6. Разработване на Функционалности (Feature Driven Development, FDD);
7. Стегната разработка на софтуер (Lean Software Development);
8. Стегнат стартъп (Lean Startup);
9. Канбан (Kanban);
10. Бърза разработка на приложения (Rapid Applications Development);
11. Скръм (Scrum);
12. Мащабирана гъвкава рамка (Scaled Agile Framework).
Между тези методологии има прилики, тъй като всички спазват основните
принципи на гъвкавите методологии. Разликите са в целта на методологията,
степента на гъвкавост, сложност или опростеност, вид екипи и разработка, за
които да се ползват, роли и задължения на участниците в екипа (напр. AUP и
FDD са свързани с приложението на обектно-ориентирани подходи и добрият
софтуерен проект е в основата ѝ. XP е извънредно гъвкав и опростен, Scrum е
олекотен по отношение на формализация и заедно с XP и CC са за малки екипи). В рамките на всяка методология се ползват практики (процедури), които са
типични за нея, и чрез тях тя се реализира. Често в реалното приложение се
избира или налага ползването на една основна методология и допълването ѝ с
единични практики от друга методология.
2. Гъвкавите методологии при управление на екипи в организации
от сектора на информационните технологии
Гъвкавите (Agile) методологии се прилагат като принципи за управление
на човешките ресурси още в началото на века. Моделът е припознат от големи
компании като Google, Facebook, Adobe, IBM и SAP. При въвеждането на гъвкаво управление хората стават гръбнакът, от който зависят темповете на развитие на организацията. Доминиращата идея тук е свързана с ефективната работа
на екипи от взаимодопълващи се специалисти, бързо реагиращи в случай на
внезапни промени. Методологията насочва изменения в екипите, като цели подобряване на отношенията чрез създаване на общност, което от своя страна
влияе върху преноса на информация и намаляването на разходите.
Според Амблър (Ambler 2010) Agile мениджмънтът подобрява няколко основни процеса в организацията по отношение на проекти и хора:
1. Комуникация – между заинтересовани страни и членове на екипа;
2. Простота – използване на лесни средства за разбиране на концепцията,
например метафора;
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3. Обратна връзка – чрез комуникация на всички идеи лесно се предприемат действия;
4. Смелост – вземане на важни решения.
Концепцията за гъвкав мениджмънт оперира на няколко нива – от философия, култура и начин на мислене към процеси и методологии, отразяващи се в
ролите и поведението на лидера, екипите и служителите. Agile е философия,
която използва организационни модели, базирани на хора, сътрудничество и
споделени ценности (PMI Agile Specification, Cottmeyer 2009), възможност на
екипа да следи бързите промени в технологиите и бизнеса. Гъвкавата философия е построена на цели и принципи, които дават възможност за трансформации на човешкото поведение и култура в организациите (Moreira 2017).
При систематизиране на научните позиции се открояват две групи изследователи относно въздействието на Agile мениджмънта върху служителите. Според
Брейди (Brady 2006) Agile изглежда „страхотно на хартия‖, но не е изцяло ефективен именно поради човешкия фактор и личните интереси на индивида, които от
своя страна доминират над екипната цел. Авторът изтъква „първият закон за
колективните действия― на Карл Попър, според когото повече от пет човека не
могат да бъдат на еднакво мнение по даден въпрос. Освен това методологията
предполага съществена промяна в отговорностите, ролите и позициите на хората
в организацията, което може да доведе до затруднения относно адаптацията към
модела. От друга страна, Ривера-Ибара, Родригес-Якобо и Серано-Варгас, обединени около темата за Agile като работещ механизъм, отбелязват, че качеството
и иновациите зависят в голяма степен от способностите и таланта на хората в
екипа (Manuel, J., D. Bossini 2013: 12-15). Управлението на организацията, заедно
с управлението на служителите и техните интелектуални способности, изисква
нов поглед противно на класическите възгледи, че хората, работещи за една компания, са само организационен ресурс (Иванова 2019; Недялкова 2019). Правилното прилагане на Agile модела гарантира възвръщаемост от вложеното време и
ресурс при обучения на персонала. Неправилното му използване е в основата на
провал на проекти. Според Амблър (Ambler 2010) степента на успех на Agile проектите е 60% и едва 12% от тях са неуспешни. Процентът успех за Agile проектите е 83% за малки екипи (по-малко от единадесет души), 70% – за средни екипи
(между единадесет и двадесет и пет души) и 55% – за големи екипи (повече от
двадесет и пет души). Въз основа на посочените цифри става ясно, че размерът на
Agile екипа има пряко влияние върху степента на успех на разработваните проекти. Според проучвания екипът е най-ефективен, когато размерът му е от 3 до 7
души (Abilla 2006). Тези екипи работят най-добре в споделено работно простран387
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ство. Такъв подход улеснява комуникацията и сътрудничеството и се оказва
средство за увеличаване на производителността.
Управлението на хората в екипите се основава на различни модели като
„Петте основни слабости за работа в екип― (Lencioni 2001) и модела на Тъкман
(Tuckman 1965). Те изискват членовете на екипа да осъществяват много и различни по тип взаимодействия. Колкото повече хора има в даден екип, толкова
повече интеракция е необходима, а това усложнява екипното управление. В
Agile екипите мениджърът на проекта трябва да определи връзките между ролите, за да даде възможност за ефективна координация и контрол на проекта.
Съществуват и някои правила при определяне структурата на екипа: всеки член
на екипа да се отчита само пред един човек („принципът на единоначалието―) и
всеки човек да има не повече от седем души, които се отчитат пряко пред него
(„правилото на седем―) (Fayol 1917).
Постигането на ефективност и добра колаборация между членовете на
екип, съставен от различни личности, зависи основно от начина на управление.
Тук интересен акцент е психологическият състав на гъвкавите екипи, който е
предмет на сравнително малък брой изследвания. В Agile екипите съществува
тясна обвързаност между мотивация, ангажираност, личност и емоционална
интелигентност. Последната е особено важна за мениджърите, които трябва да я
развият като част от своите компетенции, за да могат успешно да управляват
гъвкави екипи.
Множество когнитивни проучвания се опитват да обяснят психологическите състояния, в които влизат членовете на екипа, работещи в среда на съвместна работа. Тук е възможно да адресираме Теорията за Потока (Csíkszentmihályi
1990). Според нея „поток‖ е особено състояние на пълна концентрация, отдаденост и поглъщане в някаква задача, при което човек буквално забравя за всичко
около себе си, намира смисъл в работата си и постига успех в процеса. Състояние на поток е възможно, когато човек има предизвикателство, но и умения в
определена дейност. Чиксентмихай отбелязва, че човек попада в състояние на
„поток‖, когато наистина върши това, което обича, и го прави добре. „Потокът‖
е важен за хората, но може да допринесе и за ефективността на екипа и организационните цели. Обикновено води до по-висока производителност, развитие и
удовлетвореност на служителите.
Един от интересните модели за управление на хората в Agile среда е моделът Scrum Tea (Chandramouli, S., Rajesh K. 2014). Той дефинира осем фокусни
области, свързани с практиките по управление на човешките ресурси (в частност екипите):
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1. Устойчивост – формулата за устойчивост е Лидерство – Адаптивност –
Капацитет на програмата. Устойчивите организации показват лидерство, което
е визионерско, стратегическо, приобщаващо, решаващо, вдъхновяващо, мотивационно и отговорно.
2. Развитие на компетентности – активно слушане, служещо лидерство,
ефективна комуникация, технически умения, умения за решаване на проблеми,
ангажираност, умения за планиране, смелост, доверие, умения за съвместна
работа, адаптивност, организационни умения, бизнес знания, изграждане на
екипи, откритост, способност за фокусиране.
3. Управление на наградите – Agile проектите трябва да формират механизъм за процес на възнаграждение за всяка итерация. Това ще спомогне за увеличаване на производителността и мотивиране на членовете на екипа.
4. Управление на представянето – използване на 360-градусовата оценка за
систематично събиране на данни относно представянето на даден индивид или
екип, получени от конкретен брой заинтересовани страни. Този метод помага да
се избегнат индивидуални пристрастия. 360-градусовото оценяване е ефективно
при идентифициране и измерване на междуличностни умения, включително
комуникационни умения, умения за взаимодействие с клиентите и при изграждане на екип.
5. Мотивация – най-важните мотивационни фактори за членовете на Agile
екипи са свързани с: възможност за кариерно израстване, свобода (автономност)
при избора на задачи и обратна връзка от екипа и възможност за бързо вземане
на решения.
6. Развитие на екипа – за Agile екипа е характерна висока степен на самомотивация и самоусъвършенстване, което постепенно го превръща във високоефективен и овластен екип. Този преход се ускорява с помощта на опитен Agile
коуч. Scrum екипите са междуфункционални, автономни и самоорганизиращи
се.
7. Взаимоотношения със служителите – в Scrum екипите има само три роли и връзката между тях е ясно дефинирана – клиент, скръм мастър и екип.
Последният проследява напредъка на собствената си работа, ангажира се да
усъвършенства продукта и е отговорен с цялостната си дейност пред клиента.
8. Адаптивност – Agile Scrum методологията е адаптивна, тя помага на
екипа да се съобрази и отрази изискванията на клиента до приключване на проекта.
В обобщение следва да изтъкнем, че Agile методологията поставя нов подход на управление в противовес на традиционните рамкови модели, най-вече с
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възможността екипите да са двигател за организацията. Това е модел, ориентиран изцяло към хората в екипа, техните ключови компетенции и работа със силните страни на всеки участник в процеса. Променя се нагласата вътре в организациите, изгражда се култура на взаимосвързаност, морал в работата и естествена мотивация за постигане на високи успехи. Те влияят както индивидуално
на всеки служител, така и на общото позициониране на организацията в бизнес
средите. Създава се ново поколение квалифицирани специалисти и мениджъри
с предприемачески дух, стимулира се постоянната обратна връзка и усъвършенстване, което позволява екипите да реагират бързо на промените, организационните структури да стават по-плоски и да се отварят възможности за сътрудничество във всички посоки.
Няма процес, инструменти, методология, които могат да свършат необходимата работа по даден проект вместо човека. Неслучайно това е и първата
ценност в Agile Manifesto – „Хората и взаимоотношенията повече от процесите
и инструментите‖.
3. Гъвкавите методологии при управление на проекти и екипи
в български организации от сектора на информационните технологии
За да изследваме прилагането на гъвкавите методологии при управлението
на проекти и екипи в български ИТ организации, проведохме анкетно проучване. Извадката е по метода на отзовалите се и включва 56 специалисти от ИТ
сектора, които използват Agile практики в работата си.
При изготвянето на анкетната карта използваме вторична информация от
проведени емпирични изследвания, собствени наблюдения, дискусии със специалисти в сектора, участие в специализирани научни форуми. Анкетата е създадена чрез инструмента Google Forms, съдържа 14 въпроса, структурирани в 4
секции. В основната си част тя съдържа въпроси, насочени към приложението
на Agile практики при управление на проекти във фирми от сектора на информационните технологии и прилагането на Agile при управлението на екипи и
хора. Въпросите са както от закрит, така и от открит вид. Това позволи на анкетираните да изложат своите позиции и мнения.
Емпиричните данни са обработени с използването на програмни продукти
Google Sheets и Microsoft Excel 2016.
4. Фирмен и индивидуален профил на респондентите
1. По критерий „размер на организацията‖ в зависимост от броя заети.
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Фиг. 1. Размер на организацията в зависимост от броя заети
Наблюдава се сравнително равномерно разпределение на процента анкетирани. Големите организации, с над 250 души персонал, са представени от 32%
от общия брой респонденти. Представителите на микро- и малките фирми са
близо 36%, а тези на средните по размер фирми – 32%.
2. Относно заеманата длъжност във фирмата

Фиг. 2. Позиция в организацията (или роля в екипа)
Около 36% от анкетираните компютърни специалисти са на длъжност
„Програмист‖. Следват „По-високо ниво ръководител‖ (14,3%), „Ръководител
„Екип програмисти‖, ―Администратор‖ и ―Бизнес аналитик‖ (7,1%). По-слабо са
представени позициите ―Проектен мениджър‖, ―Специалист по качеството‖,
―Дизайнер‖ и др.
3. Относно размера на екипа
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Фиг. 3. Размер на екипа
Най-голям е процентът анкетирани, които работят в малки екипи – от 4 до
6 души (около 43%). Следват малко по-големи екипи – от 7 до 10 души (близо
18%) и съвсем малки екипи – от 2 до 3 души (14,3%). Относително голям е броят на специалистите, които работят самостоятелно без екип – 10,7%.
4. Относно личният опит с Agile практики

Фиг. 4. Личен опит с Agile практики
Най-голям процент отговорили (53,6%) владеят инструментариума на
средно ниво – чрез работа в няколко проекта или екипа. Има и такива (7%), които работят на много високо ниво, водейки обучения на колеги, както и специалисти без опит (18%). Посочените данни показват положителна тенденция относно прилагането на гъвкави практики в ИТ организации.
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5. Прилагане на гъвкави практики за работа по проекти
в български организации от сектора на информационните технологии
Един от съществените въпроси в проучването бе свързан с опита на организациите относно прилагането на Agile практики. Най-голям процент – 46,4%,
прилагат такива между 1 и 3 години, а делът на респондентите, прилагащи Agile
от 3 до 5 години и над 5 години, е около 14%. 18% от анкетираните отговарят,
че тяхната организация не прилага Agile практики.

Фиг. 5. Времеви период на прилагане на Agile практики
Попитахме респондентите доколко смятат за успешно прилагането на Agile
практики в тяхната организация. 75% от анкетираните твърдят, че има екипи,
които вече я използват успешно или много успешно.
Макар Agile методологията да стартира началото на века, тя бързо набира
популярност поради предимствата си и бележи висок ръст при успешното внедряване в технологичните фирми. Затова следващ въпрос от анкетното проучване
бе свързан с основните причини за прилагането на Agile практики в организацията. Респондентите имаха право на повече от един отговор. Поради тази причина сборът проценти от отговорите е повече от 100%. Резултатите са представени в таблица 1.
Таблица 1
Основни причини за прилагането на Agile практики
Причини
Гъвкавост и възможност за бърза реакция при промени
Намаляване на риска на проекта
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По-добро управление на отдалечени екипи
Възможност за адекватност на технологичните промени
По-добри бизнес резултати
Повишаване на софтуерното качество
Намалява се цената на проекта
Повишаване на морала на екипа
Конкурентоспособност
Модерно е, всички работят така
Мотивиране на служителите

39.3%
35.7%
28.6%
25.0%
21.4%
17.9%
17.9%
17.9%
14.3%

Най-съществена причина за прилагането на Agile практики (60,7%) е свързана с гъвкавостта и възможността за бърза реакция при промени. Гъвкавият
мениджмънт е приспособим модел и прилага култура за адаптирано поведение
при управлението на фирмени екипи, както и стратегии за развитие, особено
при турбулентни условия. С близо 40% е оценено намаляването на риска на
проекта и по-доброто управление на отдалечени екипи. Предимството за работа
от разстояние е от ключово значение при оценка на риска. Бързото преминаване
от традиционен към отдалечен достъп без опции за отлагане или отказ на проект е знаково, че гъвкавите методи за управление на проекти и екипи са успешно приложими в практиката. С висок приоритет са посочени и критериите „възможност за адекватност на технологични промени‖ и „по-добри бизнес резултати‖.
Последният въпрос от тази секция бе свързан с основния използван Agile
подход и възможността той да се допълни с други практики. Резултатите са
показани на фигура 6.
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Фиг. 6. Основен подход и допълнителни практики
68% прилагат основно Scrum като подход, но той много често е допълван
от други практики, като Kanban (40%), Extreme Programming (15%), Lean (15%)
и др. Комбинацията Scrum и Kanban преобладава при 50% от анкетираните.
6. Прилагане на гъвкави практики при управление на екипи
в български организации от сектора на информационните технологии
Съществена част от въпросите в проучването бяха насочени към прилагането на Agile практики при управлението на хора и екипи. За да уточним детайли относно влиянието на гъвкавите практики върху работата на екипите, предоставихме възможност респондентите да оценят основните ползи, получени от
прилагането на Agile мениджмънта в организациите. В табл. 2. са представени
резултатите (анкетираните имаха право на повече от един отговор).
Таблица 2
Ползи, получени от прилагането на Agile мениджмънт в екипите
Ползи
Помага за включване на всички членове на екипа в процеса
Насърчава и учи членовете на екипа да дават директна обратна връзка
с цел усъвършенстване на поставените задачи
Помага за планирането и организацията на работата в екипа
Води до висока производителност в екипа
Подобрява комуникацията и взаимоотношенията между членовете на
екипа
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Информационният поток достига до всички членове на екипа
Процесите в компанията стават прозрачни за всички членове на екипа
Целите се постигат съвместно чрез структурирана работа
Създава ангажирани и мотивирани служители
Дава пълноценна обратна връзка с цел оценка пропуските в работата
на членовете на екипа

39.3%
35.7%
28.6%
25.0%
21.4%

Над половината от респондентите отчитат използването на гъвкавите практики като възможност за включване на всички екипни членове в процеса. Това
създава споделеност и ангажираност към работата по проекта. От съществено
значение е и възможността членовете на екипа да дават директна обратна връзка с цел усъвършенстване на поставените задачи. Насърчава се комуникацията,
което води до изясняване на проблемни ситуации, откритост и яснота при общуването и подобряване на процесите и взаимоотношенията.
На следващо място са посочени твърденията, че методът помага за планиране и организиране на работата в екипа и води до по-висока производителност.
Тези фактори се допълват взаимно. Използването на ясен план с правилно разпределени задачи и отговорности между членовете на екипа помага при нуждата
от бързо реагиране. Работи се с по-малко документация, тъй като тя се обработва по-бавно и възпрепятства бързото вземане на решения. Дейностите, свързани
с изпълнението, са ясно заложени, а честите срещи за обсъждане на етапите при
разработката разпределят отговорностите. При работа на база планиране на
бързо изпълними задачи се дава възможност за бързо предаване на информация
между всички звена, част от процеса, а това повишава ефективността.
Сериозни ползи от Agile мениджмънта са подобренията в комуникацията и
взаимоотношенията между членовете на екипа. А това е пряко свързано с факта,
че информационният поток достига до всички екипни членове. Чрез използването на гъвкавите методи за работа дори отделните екипи комуникират помежду си по-лесно и ефективно.
Несъмнено този модел на управление води до ангажираност на служителите. Насърчаването им от страна на мениджмънта естествено се замества с вътрешно желание за развитие в личностен и професионален план. Неслучайно
гъвкавият модел се фокусира върху напасване на най-правилните хора на база
силните страни, които притежават и по-малко залага върху трансформиране на
слабите. По този начин служителят осъществява правилно самооценката си и
влага вътрешна мотивация при изпълнението на задачите си.
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Логичен е и следващият въпрос в изследването. Той е свързан с основните
недостатъци от прилагането на Agile мениджмънт в екипите. Под формата на
свободен отговор само 47% от респондентите са посочили недостатъци. Резултатите са групирани смислово и представени в таблица 3.
Таблица 3
Групи недостатъци, споделени от респондентите
Име на групата отговори за недостатъци
Липса на обучение/подготовка, неразбиране на практиките

Процент
отговорили
19%

Бавна разработка, късно научаване на провал

11%

Прекалено много промени, нереалистично планиране

15%

Не мога да отговоря

21%

Не знам

32%

Липсата на подготовка или неправилно прилагане са приблизително 19%
от недостатъците. Някои отговори имат трудно обяснимо значение, като късно
научаване на провал и бавна разработка, които не са типични за гъвкавите методологии.
Въпреки посочените недостатъци над 60% от анкетираните твърдят, че се
чувстват по-мотивирани и ангажирани към екипната работа в резултат от прилагането на Agile практики. Това още веднъж доказва, че фокусирани над подобряване на комуникацията, работа в малки високоефективни екипи, адаптивност към промени, повишаване на вътрешната продуктивност и конкурентоспособността, гъвкавите методологии се превръщат във водещ модел за управление
и ангажираност на служителите в организацията.
Този въпрос е пряко свързан със следващия – опциите, които характеризират работната среда в Agile ориентираните екипи. Тук с най-висок приоритет са
общите и насочващи вътрешни цели (57%), следвани от възможността да се
разчита на самосъзнанието (отговорността) на екипните членове (50%) и споделянето на ценности в среда, в която преобладава взаимно доверие (32%). Последното е особено важно за създаване на силна и мотивираща организационна
култура – среда за удовлетвореност, ангажираност и ефективна работа.
Последните два въпроса са ориентирани към ролята и мястото на oтдела по
човешки ресурси относно прилагането на Agile практики в организациите.
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Участниците в проучването имаха възможност да оценят важността на звеното
по 5-степенна скала. Над 40% твърдят, че отделът има своето съществено значение за създаването на гъвкаво ориентирана към хората организация, но едва
18% споделят, че oтделът по човешки ресурси в тяхната фирма работи с Agile
практики.
Резултатите от проведеното изследване сочат, че гъвкавите методи за управление на проекти и хора се припознават от все повече организации. Повисоката ефективност на работа и подобрената комуникация между екипите
предопределят основните ползи на модела. За разлика от традиционните методологии, Agile практиките са лесно приложими и адаптивни, което предопределя и успешното им прилагане в организациите.
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SPECIFIC FEATURES OF AGILE METHODOLOGIES
IN MANAGING TEAMS IN BULGARIAN IT COMPANIES
Velina KOLEVA, Svetoslav IVANOV, Ivelina TODOROVA
Abstract
The article presents and analyzes flexible (Agile) methodologies, as one of the most
modern practices for software development in the context of team management in Bulgarian
IT companies. Main theoretical statements are made about the features of the concept of agile
project management and the impact on teamwork. Results of an online study are presented
about the applicability and success of the methodology in Bulgarian companies in the
information technology sector.
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