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УВОД 

Бизнес анализ се очертава като основна дейност в практика през 21-ви век. Като 

жизненоважна връзка между възможностите на информационните технологии на фирмата и 

нейните бизнес цели, квалифицираните бизнес анализатори допринасят за рентабилността на 

фирми, малки и големи, в почти всяка индустрия. Добре обученият и подготвен бизнес 

анализатор може да помогне на компанията да се възползва от възможностите, представени 

от един бързо променящ се пазар, което осигурява на съвременните организации 

конкурентоспособност.  

 

1. РОЛЯТА НА БИЗНЕС АНАЛИЗАТОРА  

В днешната сложна бизнес среда, адаптивността, гъвкавостта и способността на 

организацията да управлява постоянната промяна чрез иновации може да бъде ключът към 

успеха. Традиционните методи не могат да доведат до постигане на целите при сегашните 

икономически условия. Бизнес анализа е необходимост за иновативните предприятия, за да 

постигнат целите си чрез проекти, които превръщат потребителските нужди в нови 

продукти, услуги и в крайна сметка печалба за предприятието. Бизнес анализаторите правят 

всичко това да се случи по-ефикасно и ефективно.  

Главната ролята на бизнес анализатора е да подпомогне предприятията да прилагат 

технологични решения по рентабилен начин чрез определяне на изискванията за даден 

проект или програма и ясното им предаването на всички заинтересовани страни в 

организацията.  

Бизнес анализатори обикновено поемат водеща роля в планирането и мониторинга, 

предоставяне на изисквания, трансформиране и опростяване на изискванията, управление и 

комуникация на изисквания и други.  

Конкретните работни резултати на бизнес анализатора варират според нуждите на 

работодателя. Някои от тях могат да бъдат ограничени само до ИТ свързани проекти, докато 

други могат да бъдат включени в области като финанси и счетоводство, маркетинг или 

операции. От бизнес анализаторите обикновено се изисква да оценяват и валидират техните 

дейности, както и да определят дали дадено решение е в съответствие с изискванията. Те 

могат да използват сложни методи, показатели и инструменти за постигане на ползи за 

бизнеса и корпоративните цели.  

Специалистите стават бизнес анализатори поради страстта да се решават проблеми и 

да се усъвършенстват различни аспекти от дейността. Бизнес анализаторът може да се 

определи катовсяко лице, което извършва дейности по бизнес анализ, без значение каква е 

тяхната длъжност или заемана работна позиция, или организационна роля. Цеността на  
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бизнес анализатора е в реализиране на ползи, избягване на разходите, както и 

идентифициране на нови възможности, разбиране на необходимите способности и 

моделиране на организацията. Чрез ефективното използване на бизнес анализа може да се 

осигури осъзнаване на тези ползи от организацията и в крайна сметка подобряване на 

начина, по който се прави бизнес. Много работни длъжности съдържат само някои от 

дейностите на бизнес анализатора. От друга страна други роли включват дейности на бизнес 

анализа и дейности от други професионални области. Например, много от работните 

позиции относно управление на проекти включват бизнес анализ и много технически 

специалисти, които създават документация, която много прилича на изискванията на 

спецификациите на бизнес анализатора. Бизнес анализаторите използват техники за анализ и 

валидиране за откриване и решаване на тези проблеми. Те разчитат на своите основни силни 

страни в комуникацията и решаването на проблеми. Има много подходи към ролята на 

бизнес анализатора.  

 

Отвъд длъжностните характеристики, в основата на объркванията за това „Какво е 

бизнес анализатора?” е неправилното предположение, че за всички места, които виждаме 

бизнес анализатор би трябвало да отговарят на това. Като се има предвид, че от 

първостепенно значение е ролята на работното място / длъжност и че организациите нямат 

интерес да обединяват различните роли на работните места, моментното състояние на ролята 

бизнес анализаторите е доста неясно.  

 

3. НЕОБХОДИМИ УМЕНИЯ. 

А) Комуникационни умения - поради естеството на работа, бизнес анализаторите 

прекарват голяма част от времето си взаимодействайки с потребители, клиенти, мениджъри 

и разработчици. Успехът на проекта зависи от това бизнес анализатор ясно да представи 

подробностите и изискванията на проекта, желаните промени и резултатите от тестовете. 

Добрите езикови умения и безупречни писмени умения са абсолютно необходими.  

 

Б) Технически умения. За да може успешно да се идентифицират бизнес решенията, 

бизнес анализаторът трябва да знае каква технологични информационни приложения се 

използват, какви нови потенциални резултати могат да бъдат постигнати чрез настоящите 

платформи и какви са най-новите предложения в технологии. Софтуерното тестване и 

проектиране на бизнес системи също са важни технически умения за бизнес анализатора. 

Създаване на чувство на доверие в крайните потребители изисква бизнес анализатора да 
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говори паралелно на езика на бизнеса и технологиите и да демонстрира силна техническа 

правоспособност.  

 

В) Аналитични умения.  Наборът на уменията на бизнес анализатора трябва да 

включва изключителна аналитична мисъл, така че бизнес нуждите на клиента да бъдат 

правилно тълкувани и преведени в оперативни изисквания. Основен аспект на работата е 

анализ на данни, документи, потребителски входни проучвания с оглед определяне на курса 

на действие, който ще коригира бизнес проблема. Силните аналитични умения са от 

решаващо значение за изпълнението на работата на бизнес анализатора.  

 

Г) Умения за решаване на проблеми. Докато способността за създаване на  работещи 

решения за бизнес проблемите не е уникална за бизнес анализаторите, то е необходимо 

умение за успешно изпълнение на работата.  

 

Д) Вземане на решения. Друго важно умение на бизнес анализатора е способността да 

се вземат решения. Като консултант на управлението и съветник на разработчиците, от 

бизнес анализатора се изисква трезва преценка в широка гама от сложни бизнес дела, всяка 

част от които може да се определят като жизнеспособна за бизнеса за в бъдеще. 

Професионалистите, които желаят да се реализират като бизнес анализатори трябва да могат 

да се преценяват дадена ситуация, да получават информация от заинтересованите страни и да 

изберат курса на действие - и те трябва да го направят без колебание.  

 

Е) Управленски умения. Основната роля на бизнес анализатора включва управление 

на проекти. Планиране на обхвата на проекта, ръководене на членове на екипа, изискванията 

за промени, прогнозиране на бюджети и изпълнение на работат в срок са само част от 

управленските умения. Наблюдение на проекти от всякакъв мащаб, от началото до 

внедряването изпълнение - и обикновено паралелно - изисква висока степен на управленски 

умения.  

 

Ж) Умения за преговори и убеждаване. Бизнес анализаторът служи като посредник 

между разработчиците и потребителите, клиенти и фирми, както и управлението и IT отдела. 

Намирането на баланс между индивидуалните желания и нужди на бизнеса и след това да 

взаимодействие с различни типове хора изисква изключителни умения за убеждаване. 

Когато се конкурират за проекти на клиенти, умения за водене на преговори на бизнес 

анализаторите са в честа употреба, с цел постигане на печеливш резултат за компанията и 
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работно решение за клиента. Поддържането на отношения в рамките на организацията, както 

и с външни партньори е важна функция на бизнес анализатора, изискваща силни умения за 

преговори и убеждаване.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В разработката са посочени различни умения, които трябва да притежава бизнес 

анализатора от гл.т. длъжността на бизнес анализатора в предприятието. 

В общи линии, дейността на бизнес анализатора е мултидисциплинарна, която е 

насочена към определяне на нуждите на бизнеса и разработване на решения на бизнес 

проблемите. Разбира се, на практика това кратко описание става напълно неадекватно и 

много по-изчерпателно обяснение е необходимо, за да се обясни точно какво всъщност е 

бизнес анализатора включително бизнес анализа. Бизнес анализа винаги се фокусира върху 

целите си, но в един двупосочен модел. Бизнес анализ може да се прилага както за 

поставените цели така и за тяхното постигане. Тези цели обхващат стратегическите бизнес 

практики, ИТ сферата, бизнес процесите, корпоративните политики, структурните и 

търговски стратегии. 
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