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Abstract 

The human resources activity is going through an interesting stage of its development. 

The beginning was digitalization, then digital transformation, and now it is the turn of artificial 

intelligence, which is persistently searching for and successfully finding its place in human 

resources functions. The aim of the present study is to analyze the nature and practical 

application of artificial intelligence (AI) in the functions related to human resources. To achieve 

this goal, the following tasks have been performed: an analysis of the definitions of AI has been 

performed; the practical application of AI in the functions of human resources is analyzed; 

based on the analysis, some basic conclusions are made. The object of the study are the 

functions of human resources. The subject of the research is the application of AI in the 

functions of human resources. The general scientific methods for analysis, synthesis, induction, 

deduction and analogy are used in the research. The article presents some of the results of a 

larger study on AI in human resources. Among the main conclusions of the study are: the need 

to develop a new curriculum in which human resources professionals are trained, maintaining 

the current professional competence of human resources teachers, fair standards and social 

responsibility should be included in the development of software products with AI in the field 

of human resources. 
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Introduction 

 The topic of AI in human resources functions is relatively new and attracts the attention 

of more and more researchers. The need for research on the topic is caused by the desire to 

acquire more knowledge related to the rules for the introduction of AI in human resources 

functions, as well as the benefits of its implementation. AI has found a place in the functions of 

recruitment and selection, training and development, as well as in the performance appraisal. 

Usually, the most difficult part of the selection activity is to identify the right candidates. AI 

helps HR professionals shorten the time to find qualified job applicants, review resumes, 

testimonials and cover letters. 

 Moreover, according to a survey conducted by Oracle and Future Workplace in 2019, 

64% of people trust robots more than their managers (the highest percentage of respondents 

who think this way is from India (90% of respondents)). 

 50% turned to robots for advice instead of their manager, 82% of respondents believe 

that robots do certain some types of work better than their managers (such as providing 

objective information (36%of all surveyed workers ), maintaining work schedules ( 34%of all 

surveyed workers), problem solving (29% of all surveyed workers  ) and budget management 

(26% of all surveyed workers ). 32% of all surveyed workers surveyed said they believed robots 

would replace their managers, with Generation Z most strongly believing. (Oracle, Report 

2019). 

 Some of the reasons why interest in AI is growing are that it "reduces the mistakes a 

person makes; it is available 24/7; makes decisions faster" (Advani, V., 2021). Other reasons 

for the interest in AI according to respondents in an Oracle study is that AI will provide people 

with more free time (36% of respondents) and the opportunity to acquire new skills (36% of 

respondents) (Oracle, Report 2019). 

 Therefore, AI is not a topic for the future, but a present that is developing rapidly. 

Evidence of this is the data from the Oracle survey, which shows what percentage of 

respondents currently use AI in the workplace. Respondents from India (India), China (China), 

the United Arab Emirates (UAE), Australia (Australia), New Zealand New Zealand, Brazil, 

Singapore, USA, United Kingdom (UK), France, Japan gave a positive answer. But the highest 

percentages of respondents who answered to this question are: India (78%), China (77%) and 

the United Arab Emirates (66%). 
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 What do the data on the use of AI in human resources activities show? According to the 

report of the consulting company Mercer Global Talent Trends 2019. "Eighty-eight percent of 

companies worldwide already use AI in some way for HR." (Brin, 2019). 

According to a KPMG report (2019), which contains results from interviews with 1,200 

professionals, "over the next few years, 60% of departments are expected to invest in predictive 

analytics, 53% in process automation and 47% in artificial intelligence." 

 Results of the other research dedicated to artificial intelligence in the recrutment & 

selection: innovation and impacts for the human resources management show that the majority 

of respondents, in this research, (87%) believe that AI is important for the evolution of the HR 

area.” (Jatoba, Gutierriz, Fernandes, Teixeira, Moscon, 2019) 

 The presented data eloquently show that AI is developing rapidly and it is increasingly 

accepted by employees.  

 The aim of the present study is to analyze the nature and practical application of artificial 

intelligence (AI) in the functions related to human resources. The hypothesis of the research is 

that AI has a place in the functions of human resources, both in the present and in the future, 

but the successful application requires the observance of socially responsible, prepared for 

modern conditions human resources specialists. In the present article, the analysis is 

predominantly related to the use of AI in recruitment and selection, a function in which its 

presence is most active. 

1. Analysis of definitions of the nature of artificial intelligence 

 

The term “artificial intelligence” was first used in 1956 by a group of researchers around 

John McCarthy and can best be defined by the central question it studies. 

Due to the Oxford dictionary, AI is “The theory and development of computer systems 

able to perform tasks normally requiring human intelligence, such as visual perception, speech 

recognition, decision-making, and translation between languages.” 

In the research of Peter Cappelli, Prasanna Tambe, Valery Yakubovich we find the 

definition that AI conventionally refers to a broad class of technologies that allow a computer 

to perform tasks that normally require human cognition, including decision-making.“                                

(Cappellli, Tambe,  Yakubovich, 2018). 

Alessandra Miasato and Fabiana Reis Silva which analyze the risks of discrimination in 

the workplace when using artificial intelligence, analyze definitions of it, according to which 
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“It can be said that: ‘[...] it is an umbrella term that includes a variety of computational 

techniques and associated processes dedicated to improving the ability of machines to do things 

requiring intelligence, such as pattern recognition, computer vision, and language processing’.7 

In other words, it is the science of mimicking some aspects of human intelligence by use of a 

machine.” ( Miasato, Silva, 2021) 

According to Josh Bersin  “AI it is a wide range of algorithms and machine learning 

tools that can rapidly injest data, identify patterns, and optimize and predict trends. The systems 

can understand speech, identify photos, and use pattern matching to pick up signals about mood, 

honesty, and even personality. Statistically AI systems can “predict” and “learn,” by plotting 

curves of possible outcomes and then optimizing decisions based on many criteria.”                ( 

Bersin, 2018) 

In his study, Vaishali Advani argues that “The purpose of Artificial Intelligence is to aid 

human capabilities and help us make advanced decisions with far-reaching consequences. 

That’s the answer from a technical standpoint. From a philosophical perspective, Artificial 

Intelligence has the potential to help humans live more meaningful lives devoid of hard labour, 

and help manage the complex web of interconnected individuals, companies, states and nations 

to function in a manner that’s beneficial to all of humanity.”( Advani, 2021). 

Oracle provides the following definition of AI „Artificial intelligence (AI) is an area of 

computer science that emphasizes the creation of intelligent machines that work and react like 

humans.“ At the same time, they draw attention to another important term related to AI 

„Machine learning (ML)“. According to their definition “Machine learning (ML) is a subset of 

AI that is more narrowly focused on how computer programs interpret data and learn. Instead 

of relying on a person to code a program to complete a task, ML can recognize patterns and 

make predictions that can inform the AI. For example, a ML system can catalog employee 

behaviors to evaluate whether they may be departing for a new opportunity. In short, AI 

encompasses all of the ways computer programs can make intelligent decisions, while ML 

focuses on how AI collects and uses data that’s not explicitly programmed by a person.“ ( 

Oracle Corporation). 

The other definition of AI is from Jyoti Kapoor. According to him „Artificial 

Intelligence is a technology that is defining new-age paradigms of operating business.it is a tool 

that automates and accomplishes most of the low-value HR functions so that the larger focus 

can be driven to the strategic scope of work. From recruitment to talent management, AI has 
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the power to transform employee experience manifolds through speedy and accurate processing 

of large volumes of data. In the era today, AI capabilities are scaling new heights and driving 

the way we function.“ (Kapoor, 2021)  

“AI for recruiting is the application of artificial intelligence to the talent acquisition 

process, where machine learning can learn to shortlist your ideal candidate, as well as automate 

manual tasks in the recruitment process. This technology is designed to streamline or automate 

some part of the recruiting workflow, especially repetitive, high-volume tasks.” ( Ideal.).  In 

the words of Katrina Kibben, Randstad „Any area of recruiting where distinct inputs and 

outputs occur – like screening, sourcing and assessments – will largely become automated.“                

( Ideal.). 

The most common software tools used in recruitment are the Applicant Tracking System 

(ATS), Candidate relationship management (CRM), and Interviewing software. The difference 

here is that ATS focuses on candidates, while CRM focuses on potential candidates, CRM is 

designed to stimulate active and passive candidates, and the goal is to attract candidates who 

are qualified for the company and / or who have expressed an interest in a company but have 

not submitted documents for work in it. The Interviewing software allows you to conduct real-

time interviews or view interviews that have already been recorded.(Ideal). The useful thing 

here is that with interviewing software recruiter can analyze nonverbal communications. 

 

2. Analysis of the practical application of AI in human resources functions 

“In  the  context  of  human  resource  management, artificial  intelligence  gradually  

lies  in  the  passion  of  realization  of  new  learning,  critical thinking, analysis and work 

behaviour.” (Harminder, 2020) 

Recognizing the benefits of implementing AI in human resources functions, various 

companies have begun to offer intelligent software that, in the field of selection, for example, 

easily identifies suitable candidates for the vacant position. Such softwares are: Ideal 

(Ideal.com), Pymetrics, Crystal, which are more popular . 

Ideal. Ideal acquires talents in an intelligent way. The software they use offers screening 

of thousands of candidates, in real time with accuracy and the highest standards of fairness. The 

use of AI provides an opportunity to analyze candidates in an existing database and to select 
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the best candidates. The software also allows the use of chatbots, which are available to 

candidates 24 hours a day, seven days a week. The chatbot offers the opportunity to conduct 

digital interviews, using AI to assess candidates' word choices, speech patterns and facial 

expressions to assess their suitability for the role and even the organization and its culture. 

Pymetrics. Riddhi Shah analyzes how Pymetrics uses AI and Neuroscience to change 

the hiring process. Pymetrics developed games based on years of well-established neuroscience 

research. They have a set of 12 neuroscience mini-games that take less than half an hour to 

measure 90 cognitive, social and emotional traits of candidates. While many traits are said to 

be acquired while on the job, Pymetric focuses on measuring the intrinsic traits that do not 

change over time. Pymetrics makes custom algorithms for companies by running their mini-

games on at least 50 of the organization’s top performers. It then uses this model to compare 

and find applicants with similar traits. Job seekers play different games when applying for a job 

and a matching algorithm is used to select the one which would be the best fit for the role or 

have similar skills as the top performers at the company. This model has been mostly employed 

by companies to recruit for standard entry and midlevel corporate positions. To prevent 

discrimination in selection Pymetrics works to create a more ethical algorithm for activating 

artificial intelligence - Ethical AI: De-Biased Algorithms. The games played by the candidates 

are conducted in the form of a blind audition for job candidates. Candidates move through the 

platform anonymously, and the prediction algorithm does not use any demographic information 

to assess career fit. With AI that doesn’t see race or sex, underlying skills specific to the job 

can shine through. Before any algorithm is deployed, pymetrics checks each algorithm and 

removes any bias through their open-sourced algorithm auditing tool, Audit-AI. (Shah, 2019). 

Crystal. In early 2015, Crystal developed and released the first Personality AI app, 

which could tell you anyone’s personality without a personality assessment. Personality AI 

analyzes millions of online data points to accurately identify a person’s motivations, 

communication style, and other behavioral traits. Downloading the application allows you to 

analyze the personality of a person on popular social media sites (without himself applying for 

a job in the organization). 

 

Conclusions 

The results of the application of AI in the selection are extremely promising. Companies 

that have used artificial intelligence software to recruit staff have reduced the cost of 
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recruitment by 75%, their employee revenue has improved by 4% and turnover has decreased 

by 35%. (Ideal). 

Some of the main conclusions of the study are related to: the need to change the syllabus 

for training of human resources specialists in higher education institutions; the need to update 

the knowledge and skills of teachers who prepare human resources specialists, social 

responsibility in the development of software products for human resources activities with AI; 

big data in human resources. 

Need for change of the syllabus for training of the specialists of human resources 

in the higher educational establishments. The data presented by the analysis show that the 

activity of human resources is not what it was 20 years ago. And it is not what it was 5 years 

ago. The change is palpable. The method of selection has changed, the activities performed in 

practice by human resources specialists have changed. 

This gives grounds to conclude that there is a real need to change the syllabus in which 

human resources specialists are trained. And this need is a result not only of the application of 

AI in human resources functions, but also the different nature of the tasks performed by human 

resources specialists in practice, compared to the period during which the curricula were 

developed. Even the curricula that were developed before the COVID-19 pandemic do not seem 

up to date. 

The introduction of software products for human resources and assignment of practical 

tasks for working with them is a mandatory element of the training of new human resources 

specialists. In this way, they will gain confidence that they have up-to-date knowledge and skills 

for digital HR. And more in this regard. Fundamental terms related to artificial intelligence 

need to be present in the syllabus also. This will facilitate the communication of future HR 

professionals with computer specialists. 

Need to update the knowledge and skills of teachers who train human resources 

professionals. As in any profession, so in the profession of teachers who train human resources 

specialists, it is required to maintain the professional qualification. In many cases, this is a 

matter of personal choice and social responsibility for professional competence, but it may be 

a good idea to organize more seminars between practicing human resources professionals and 

human resources educators. It is true that most of the teachers work daily in practice, they also 

have their own business. However, the synchronization of competencies will be beneficial for 

both business and higher education institutions, respectively for students. 
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Social responsibility in the development of software products in the field of human 

resources with artificial intelligence. At first glance, AI is our hope for more objectivity in 

decision-making processes. In principle, this is the case, but provided that the algorithms 

embedded in the AI are objective. Given the fact that algorithms are created by people who may 

be biased, there is a risk of reducing the objectivity of AI.  

The more objective the data from which AI is learned, the more objective will be it. The 

analysis of selection software products shows that their creators use and have in mind to create 

ethical algorithms for activating artificial intelligence. Social responsibility must go hand in 

hand with software products with AI. 

Big data in human resources. The Internet offers many and varied big data (structured 

and unstructured), the use of which can provide a competitive advantage, but only if the big 

data to be collected is correctly identified. Otherwise, the activity of human resources will have 

a lot of data that will not provide the necessary information. At present, human resources 

professionals work with data analysts who extract large data for information that can be used 

to predict human behavior, for example. The task of human resources specialists is to direct the 

data analyzer to the appropriate data that it can use. By appropriate I mean reliable sources of 

information (labor law, research results in the field of human resources and others). It is 

important for the HR professional to have an understanding of what he would like to get as a 

result of the data analyzer (retrospective analysis, diagnostic analysis or prognosis). Another 

thing that is also very important is that the HR specialist has clarity on what data will be used 

to get the desired result - structured, unstructured, paid or free, internal or external big data. 

Without this cooperation and understanding of the work of both parties, the result is rarely 

successful. In the future, there will probably be software that will facilitate the collaboration of 

human resources professionals and data analysts, but at the moment they still can't do without 

each other. This leads to the conclusion that the new syllabus for human resources professionals 

should include the topics of the nature and importance of big data in human resources activities, 

the types of big data, their collection, updating, use and storage. 

The topic of AI in human resources functions will continue to be discussed, looking for 

the advantages and disadvantages of AI, the benefits and risks, but this is part of the process. It 

is more important to realize that part of science fiction is already a reality and it is up to us how 

we will take advantage of it. 
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Резюме  

В настоящата статия се разглеждат проблеми, свързани с управлението на хората 

в българските организации, предизвикани от пандемията Ковид-19 и нейните отражения, 

включително ограничителните мерки, предприети от държавата. 

Основната цел на статията е да се идентифицират мерките, предприети от 

българските организации по отношение на заетите в тях лица по време на кризата и да 

се очертаят перспективите за развитие на управлението на човешките ресурси в пост-

кризисния период. 

В статията са използвани основно на данни от проучвания на Националния 

статистически институт за периода 2020 – 2021 година. Методологията на изследването 

е базирана на логически анализ и синтез. 

Основните изводи от представените в статията резултати от изследването са 

свързани с обстоятелството, че редица от антикризисните мерки в областта на 

управлението на човешките ресурси могат да се окажат полезни и в пост-кризисния 

период. 

Ключови думи: управление на човешките ресурси, Ковид-криза, антикризисни 

мерки 
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HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN BULGARIAN 

ORGANIZATIONS DURING THE COVID CRISIS - MAIN 

CONCLUSIONS AND PERSPECTIVES 

Lyubomir Minchev Stefanov 

Abstract 

This article discusses human resources management issues in Bulgarian organizations 

that are caused by the Covid-19 pandemic and its effects, including restrictive actions taken by 

the state. 

The main purpose of the article is to identify the actions taken by Bulgarian 

organizations in relation to their employees during the crisis and to outline the prospects for the 

development of human resources management in the post-crisis period. 

The article uses mainly data from surveys of the National Statistical Institute for the 

period 2020 - 2021. The research methodology is based on logical analysis and synthesis. 

The main conclusions from the results of the study presented in the article are related to 

the fact that a number of anti-crisis actions in the field of human resources management may 

turned to be useful in the post-crisis period as well. 

Keywords: Human Resources (Personal) Management, Covid Crisis, Anti-crisis 

measures 

 

Въведение 

В началото на 2020 година светът се изправи пред изключително сериозно 

предизвикателство – пандемията, предизвикана от Ковид-19. Властите в почти всички 

страни предприеха сериозни мерки за ограничаване на заболяванията от Ковид-19, чиято 

най-обща характеристика бе ограничаване движението и събиранията на хора. Тези 

мерки дадоха отражение върху много икономически сектори, най-вече в сферата на 

услугите – бяха затворени заведения за хранене, хотели, търговски центрове, стадиони, 

концертни зали, фитнес центрове и други, а поради временно затваряне на граници се 

ограничи силно дейността на транспортния сектор и туроператорите. От друга страна, за 

редица сектори се създадоха предпоставки за растеж, като фармация, производство на 

медицински апарати и консумативи, куриерски услуги и в най-голяма степен – 
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информационни и комуникационни технологии. В страните, в които бяха предприети 

ограничителни мерки, държавните власти (правителство, парламент) предприеха редица 

мерки за подпомагане на засегнатите сектори – преки субсидии, кредитни и данъчни 

облекчения, ограничаване на административна тежест и други. 

В България ограничителните мерки бяха въведени от началото на месец март 2020 

година, като през следващите три месеца бяха най-рестриктивни. След това до есента 

започна постепенно отпадане част от мерките, ограничаващи дейността на редица 

сектори, но от месец ноември 2020 година с увеличаването на заболяванията от Ковид-

19 повечето ограничителни мерки бяха възстановени и действаха до април 2021 година 

(с някои изключения). През периода на ограничения, правителството и парламента 

предприеха редица мерки в подкрепа на засегнатите сектори – субсидии за запазване на 

заетостта (мерките 60/40 и 80/20), субсидии за микро, малки и средни предприятия, 

кредитна „ваканция“, намаляване на данък добавена стойност за ресторантьорството, 

облекчен достъп до кредити, удължаване на срокове за плащане на данъци, промени в 

трудовото законодателство и други. 

В тази обстановка, българските организации трябваше да предприемат действия, 

свързани с управлението на човешките ресурси, които ще бъдат разгледани в следващото 

изложение. 

Основната цел на статията е да се идентифицират мерките, предприети от 

българските организации по отношение на заетите в тях лица по време на кризата и да 

се очертаят перспективите за развитие на управлението на човешките ресурси в пост-

кризисния период. 

В статията са използвани данни от проучвания на Националния статистически 

институт за периода 2020 – 2021 година, данни на Евростат и на Българската търговско-

промишлена палата. Методологията на изследването е базирана на логически анализ и 

синтез. 

1. Основни последици от Ковид-кризата за българските организации 

В резултат от кризата значителна част от българските организации реализираха 

намеления на приходите от продажби, което се потвърждава от ежемесечно кратко 

бизнес изследване на Националния статистически институт (НСИ) за състоянието на 

нефинансовите предприятия в условия на епидемична обстановка (НСИ, 2021). 

Изследването е проведено в 3 770 нефинансови предприятия, избрани на случаен 

принцип, в които са наети приблизително 230 000 лица. 
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Измененията в приходите от продажби на стоки и услуги на нефинансовите 

предприятия, включени в изследването на НСИ за месец април 2021 година са показани 

на Фиг. 1 (в изследването са представени и данни от предходни изследвания от месец 

март 2020 година). 

Както се вижда от данните (Фиг. 1), най-голям е процента на предприятията, 

регистрирали намаление на приходите от продажби през месец април 2020 година – 57,6 

процента, което лесно може да се обясни с въведените ограничителни мерки от март 2020 

година, както в България, така и много страни по света. Намаляване на процента на 

предприятията с намалени приходи от продажби от юни до октомври 2020 година е 

следствие  от отпадането на значителна част от ограничителните мерки, касаещи 

дейността на нефинансовите предприятия.  

 
Фиг. 1. Изменения на приходите от продажби на нефинансовите предприятия, 

включени в изследването на НСИ, Източник: НСИ, 

https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/ACT_NF2021-04_covid.pdf  

През този период се наблюдава известно увеличение на процента на 

предприятията с увеличени или запазени приходи от продажби. Ефектът на 

възстановените през месец ноември 2020 година ограничителни мерки се вижда от 

увеличения процент на предприятията, регистрирали намаления на приходите от 

продажби (над 40 процента), но този процент е по-нисък с около 15 процентни пункта 
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спрямо месец април, което дава основание да се направи извода, че част от 

предприятията са успели да се адаптират по-добре към  ограниченията (дигитализация 

на част от дейностите, използване на онлайн канали за продажби, доставки на храна по 

домовете и други). От месец февруари 2021 г. се наблюдава позитивна тенденция – 

намаляване на процента на предприятията, регистрирали спад на приходите от продажби 

и увеличаване на процента на предприятията, декларирали запазване или увеличаване на 

приходите. 

Позитивната тенденция по отношение на приходите от продажби на 

нефинансовите предприятия, се потвърждава и от техните очаквания по отношение на 

наетите лица – Фиг. 2. 

 
Фиг. 2. Очаквания за персонала на нефинансовите предприятия, включени в 

изследването на НСИ, Източник: НСИ, 

https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/ACT_NF2021-04_covid.pdf  

 

Както си вижда от данните (Фиг. 2), преобладаваща част от нефинансовите 

предприятия очакват да запазят персонала си - 87,4 процента, а 5,9 процента очакват 

увеличение на наетите лица през следващия месец. Много малък е делът на 

предприятията, които очакват намаление на персонала в средносрочен план – 6,3 

процента. Тази позитивна тенденция се потвърждава и от тенденциите на основни 

макроикономически показатели, както за България, така и за страните от Европейския 

съюз (Eurostat, European Statistical Recovery Dashboard, Edition: June 2021), с чиито 

икономики е най-тясно свързана българската икономика. Тези позитивни тенденции 

безспорно са свързани с отпадането на значителна част от ограничителните мерки, както 

в България, така и в много страни от Европейския съюз и други държави. Очевидно, ако 
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намаляването на заболяванията от Ковид-19 продължи и през следващите месеци едва 

ли ще бъдат предприети нови ограничителни мерки, което ще създаде предпоставки за 

икономически растеж. 

 

 

2. Антикризисни мерки, свързани с човешките ресурси в българските 

организации 

Тежката ситуация, в която се оказаха много български организации в началото на 

Ковид-кризата ги принуди да предприемат мерки по отношение на човешките ресурси, 

свързани с ограничаването на разходите за труд, особено в сферата на услугите, където 

тези разходи заемат висок относителен дял – освобождаване на персонал, ползване на 

платен и неплатен отпуск, преминаване към непълно работно време и намаляване на 

възнагражденията Фиг. 3. 

 
Фиг. 3. Предприети мерки за персонала от нефинансовите предприятия, включени 

в изследването на НСИ, Източник: НСИ, 

https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/ACT_NF2021-04_covid.pdf  
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От представените данни (Фиг. 3) може да се направи категоричния извод, че 

значителна част от предприятията, включени в изследването на НСИ са предприели 

антикризисни мерки, насочени преди всичко към запазването на човешките ресурси, 

въпреки затрудненията. Най-показателни са данните за предприятията, извършили 

съкращаване на персонала – в началото на прилагането на ограничителните мерки само 

18,5 процента (април 2020 година) са освободили персонал. Най-предпочитаната 

антикризисна мярка е ползването на отпуск (платен и неплатен) – през март 2020 г. в 41,8 

процента от предприятията е ползван платен отпуск, а в 24,4 процента – неплатен. Но 

трябва да се има предвид, че ползването на отпуски до известна степен беше свързано с 

обстоятелството, че през определени периоди от време училищата преминаха на онлайн 

обучение, което изисква присъствие на родител, особено за най-малките ученици. 

 Сравнително малък е и относителният дял на предприятията, въвели намалено 

работно време - 13,9 процента през април 2020 година и тези, които са намалили 

възнагражденията - 8,2 процента през април 2020 година. 

Като фактори, ограничили съкращаването на персонал могат да се посочат 

въвеждането на дистанционна работа и ползването на мерките, реализирани от 

държавата (Фиг. 4). 

 
Фиг. 4. Предприети мерки за персонала от нефинансовите предприятия, включени 

в изследването на НСИ, Източник: НСИ, 

https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/ACT_NF2021-04_covid.pdf  
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Преминаването към дистанционна форма на работа (работа от разстояние, най-

често в жилищата на служителите) е предпочитана от предприятията, включени в 

изследването на НСИ – още през месец март 2020 година, 28 процента от предприятията, 

се предпочели въвеждането на тази форма на работа, вероятно за да ограничат 

съкращенията и за да спазят противоепидемичните мерки, въведени от правителството. 

Но от данните в проучването не става ясно, за каква част от наетите лица в предприятията 

е въведена дистанционна работа. 

След първото намаляване на ограничителните мерки (май-юни 2020 година), 

относителният дял на предприятията въвели работа от разстояние намалява, но след 

възстановяване на част от мерките (ноември 2020 година) отново се увеличава, но без да 

достига процента от март 2020 година – 18 процента от предприятията въвеждат 

дистанционна работа през месец ноември 2020. 

Важно е да се отбележи, че самото въвеждане на дистанционна работа е свързано 

с процеса на дигитализация на дейностите на предприятията, включително по отношение 

управлението на човешките ресурси. В потвърждение на тази теза са резултатите от 

анкетно проучване на Българската търговско-промишлена палата (БТПП), проведено 

сред 200 фирми (БТПП, https://www.bcci.bg/news/17990, 2021), според което 44 процента 

от участвалите в проучването фирми са въвели форми на отдалечен достъп до офиса и 

провеждане на онлайн срещи и събития. Друг важен извод от това изследване е, че 66 

процента от фирмите са заявили, че ще продължат да използват всичко, което са въвели 

в дейността си. 

Определена позитивна роля за запазване на заетостта в предприятията, включени 

в изследването на НСИ са изиграли мерките, предприети от българската държава в тази 

област. През първата фаза на ограничителните мерки (март – май 2020 година), най-

много предприятия са се възползвали от правителствените мерки през май 2020 година 

– 10,1 процента. След въведените отново ограничителни мерки през ноември 2020 

година, процентът на предприятията, които са се възползвали от правителствени мерки 

се увеличава до около 10 процента, а най-много през март 2021 година – 11,5 процента. 

Интересни са и данните за наемането на нов персонал от предприятията, 

включени в изследването на НСИ – Фиг. 5. 

https://www.bcci.bg/news/17990
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Фиг. 5. Относителен дял на предприятията, наели нов персонал, Източник: НСИ, 

https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/ACT_NF2021-04_covid.pdf  
От данните на Фиг. 5, ясно се вижда, че дори и в периодите на най-сериозни 

ограничителни мерки (март – април2020 година и ноември 2020 – февруари 2021 година), 

все пак има предприятия, които наемат нов персонал, като относителния дял на тези 

предприятия варира в зависимост от строгостта на ограничителните мерки в България и 

други страни, както и влиянието на сезонния характер на редица дейности. 

 

3. Изводи и перспективи за развитие 

Ковид-кризата от 2020 – 2021 година все още не е отминала и дава негативни 

отражения върху дейността на българските организации, но въз основа на посочените до 

тук данни, могат да се обобщят няколко основни изводи: 

На първо място, българските организации, изпаднали в тежко състояние поради 

предприетите ограничителни мерки (намаляване на приходите от продажби) трябваше 

да предприемат действия за ограничаване на разходите си, включително и на разходите 

за персонал. Въпреки това, преобладаващата част от организациите предпочетоха да 

запазят наетите лица (изцяло или по-голямата част), което дава основание да се направи 

извода, че те вече са оценили високо и са осъзнали ролята и значението на човешките 
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ресурси като ключов фактор за конкурентоспособността и развитието на техните 

дейности. Този извод се потвърждава и от официалните статистически данни (НСИ, 

2021). 

На второ място, ограничителните мерки принудиха много организации да въведат 

гъвкави форми на работа и най- вече – дистанционната работа (работа от разстояние), 

гъвкаво работно време, непълно работно време и други, което се потвърждава и от 

официалните статистически данни (НСИ, 2021). Тези форми, макар и познати от пред 

кризисния период се оказаха полезни, както за организациите, така и за заетите в тях. От 

друга страна, гъвкавите форми на работа показаха някои от несъвършенствата на нашето 

трудово законодателство (въпреки направените през кризисния период промени) 

например, регламентирането на работата от разстояние, която се осъществява не на едно 

място (например – жилището на служителя), а на различни места. Разбира се, гъвкавите 

форми  имат и някои недостатъци, свързани най-вече с липсата на лично присъствено 

общуване между хората. 

На трето място, ограничителните мерки по време на кризата принудиха 

организациите да разширят и задълбочат процесите на дигитализация на дейностите си, 

включително и на управление на човешките ресурси. По време на кризата започнаха 

масово да се използват електронни платформи, в рамките на които се провеждаха срещи 

и обучения, което се потвърждава и изследването на БТПП (БТПП, 2021).. Тези 

платформи се използваха и преди кризата, но от много по-малко организации. Сериозно 

развитие има и в областта на софтуера, използван в информационните системи за 

управление на човешките ресурси, включително с масово използване на облачни 

системи, софтуер и архитектура като услуги, самообслужване (Self Service) на 

служителите, мобилни приложения и компоненти на изкуствен интелект. През 

кризисния период сериозно развитие получи и общуването през социалните мрежи. 

Според мен, именно развитието на процесите на дигитализация са може най-

съществената позитивна последица от Ковид-кризата за дейността на българските 

организации и за работещите в тях. 

На четвърто място, предприетите от държавата мерки за запазване на заетостта 

дадоха определени положителни резултати, като основните проблеми бяха свързани със 

сложните административни процедури за достъп и забавянето на част от мерките. 

На пето място, по време на кризата ясно се открои проблема с т.н. „черен“ и  „сив“ 

трудов пазар. Недостатъците на „сивия“ трудов пазар (наемането на хора с формални 
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договори, в които са посочени по-ниски възнаграждения от реално получаваните) се 

откроиха особено във връзка с прилагането на някои от мерките на държавата за 

запазване на заетостта (мерките 60/40 и 80/20), които се базираха на официалните, а не 

на реално получаваните възнаграждения. 

На шесто място, позитивна оценка заслужава и поведението на организациите по 

отношение размерите на паричните възнаграждения, като много малко организации 

прибягнаха към намаляване на възнагражденията, което се потвърждава и от 

официалните статистически данни (НСИ, 2021). По време на кризата се открои 

значението и на немонетарните възнаграждения (Armstrong, M. with Braun, D., 2019, 

Стефанов, Л. и Пейчева, М., 2018, Стефанов, Л., 2015) и най-вече – политиките по 

отношение на заетостта и взаимоотношенията. 

Перспективите за развитието на управлението на човешките ресурси зависят 

много от Ковид-кризата, но ако допуснем, че нейния пик е отминал, българските 

организации ще трябва да се справят с няколко значителни предизвикателства в следните 

свързани направления: 

• привличане и задържане на персонал в условията на единен европейски трудов 

пазар – започналото възстановяване на икономиките на страните от 

Европейския съюз ще доведе до увеличено търсене на персонал, което ще 

изостри конкуренцията между работодателите за привличане на компетентни 

и мотивирани служители и българските организации могат да се окажат в 

трудна ситуация; 

• продължаване процесите на дигитализация на дейностите, включително и на 

управлението на човешките ресурси като фактор за поддържане на 

конкурентоспособността; 

• използване на съвременни софтуерни, хардуерни и комуникационни решения 

в информационните системи за управление на човешките ресурси във всички 

организации; 

• използване на гъвкави форми на дистанционна работа, там където е възможно 

с оптимално съчетаване на работа от разстояние и от офис (работно 

помещение), гъвкави работни графици с право на избор на служителя за 

начало и край на работния ден и други; 
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• използване на съвременни системи за възнаграждения с оптимално съчетаване 

на монетарни и немонетарни възнаграждения, обвързани с трудовото 

представяне на служителите. 

Очертаните перспективи (и вероятно – много други) за развитието на 

управлението на човешките ресурси в българските организации ще бъдат валидни при 

отминаване на пандемията от Ковид-19 в близко бъдеще, но ако това не се случи и отново 

бъдат въведени ограничителни мерки, поне може да се твърди, че българските 

организации, държавата и хората са по-добре подготвени за адекватни реакции. 

 

Заключение  

Ковид-кризата от 2020 – 2021 година беше изпитание за целия свят и нейните 

ефекти тепърва ще бъдат изучавани от различни гледни точи – здравеопазване, 

икономика, социална сфера, култура, политика, психика, ценности и културата на хората 

и различните общности. Но и към момента, въз основа и на опита в нашата страна могат 

да се подчертаят два основни извода – от една страна, хората са и ще останат ключовия 

фактор за дейността на всяка организация и от друга – ускорената дигитализация на 

дейностите в организациите не само им помогна по-лесно да се справят с кризата, но и 

ще осигурява поддържане на конкурентоспособността в бъдеще. Тези изводи са и 

основните резултати от изследването, представено в статията. 
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Abstract 

The COVID-19 pandemic has forced organisations to adapt quickly to a virtual and 

online reality and has speeded up the process of digitalisation and the transformation to new 

ways of living and working. The first part of this paper examines the various challenges human 

resource managers have been facing since the outbreak of the pandemic. In the second part, the 

paper deals with the potential challenges of human resource management in the post pandemic 

period, as well as the trends that will reshape work after the crisis. The authors describe how 

leaders and experts around the world see the trends of work in the future. In the third section, 

they focus on potential opportunities for improvements in human resources suggesting the 

necessity for effective and efficient post-pandemic change management including 

organisational culture, improved competence of people and encouraging more sensitive 

personal integrity. Therefore, a post-pandemic systemic and process approach require new 

approaches to leadership, people engagement and customer focus and the further development 

of interpersonal relationships. The authors conclude that the post-pandemic period not only 

concerns the economic recovery of the organisation from the crisis, but also to the physical and 

mental recovery of the people in it, based on new forms of behaviour, trust, respect, solidarity 

and the best human values. 

 

Keywords: Human Resource Management, COVID-19 Pandemic, Post-pandemic 

period, Challenges and Opportunities  
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1. Introduction 

The coronavirus (COVID-19) pandemic and its rapid unprecedented impact on the 

world, has people at its core. Although primarily a health crisis, which has caused high death 

tolls around the globe, it has also brought about extreme social and economic consequences. 

Since the outbreak of the pandemic, governments have introduced a large number of 

extraordinary measures of virus containment, the protection of human lives and others aimed 

at reducing the devastating consequences on their economies. The roll out of vaccines has been 

the light at the end of the tunnel. At the time of writing this paper, many countries have eased 

containment measures with the intention of opening up economies and thus returning to a “new 

normal”. There is no doubt that we are already comparing our lives before, and during the 

coronavirus pandemic, as well as, what will follow it. The future will look very different given 

the spread of new technologies and remote working. It will be a challenge for human resource 

managers to respond to the new realities. 

The digital era dictates new ways of working and job creation while COVID-19 has 

speeded up the transfer to a greater usage of technology. This technology brings with it many 

opportunities, and at the same time many risks. Since the outbreak of the pandemic, 

organisations have had to adapt in order to survive on the market. At the same time, human 

resource managers faced the great challenges of protecting people’s health and lives in the 

workplace and providing help and support to employees working remotely. Many organisations 

are assessing whether the practices and the ways of performing activities prior to the pandemic 

will last or be applicable in the post pandemic period. The latter implies that organisations need 

time to adapt and succeed in the post-COVID era (PWC, 2021). 

Probably, the future of work will be some kind of hybrid model where people will work 

from home or in the office, or a combination of both. However, the majority of the workforce 

may have little or no opportunity for remote working while it is highly concentrated among 

highly skilled, well-educated workers in a handful of industries, occupations, and countries 

(McKinsey, 2020a). 
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2. Human Resource Management during the COVID-19 Pandemic 

Coronavirus pandemic has significantly changed the operations of human resource 

management. If these changes are not managed appropriately, they have the potential to create 

disorder and a reduction in productivity. It is vital for human resource managers to be well 

equipped in order to be able to deal with the challenges as they emerge (Onwuegbuna, 

Nchuchuwe, and Adeyi, 2021). 

When the COVID-19 pandemic broke out, the key challenges of organisations in order 

to help employees work from home included preserving business continuity (Collings et al, 

2021). The latter required a fundamental digital transformation as organisations redesigned 

technology and work processes to perform jobs virtually, often for the first time, in addition to 

reskilling and upskilling employees. Those changes were challenging for the main areas of 

human resource practice, as organisations adapted, inter alia internal communications, 

recruitment, performance management, succession planning, leadership development and 

global mobility (Collings et al, 2021).  

After the outbreak of the coronavirus pandemic, human resource managers positioned 

the workforce to respond to the pandemic by encouraging them to be more resilient and 

productive. The pandemic has led to many challenges for human resources managers, including 

the following: the achievement of organisational goals despite the restrictions of movement, the 

inability to hold physical meetings, appraising employees despite remote working, informing 

employees about the coronavirus and its effects, the maintenance of personal hygiene, and the 

psychological state of employees (Onwuegbuna et al, 2021).  

According to Onwuegbuna et al (2021), the challenges experienced by human resource 

managers in organisations during the coronavirus pandemic included: 

- employees’ motivation and well-being, as before the pandemic working from home 

seemed an impossible task; 

- managing teleworking and maintaining a balance between work and family as prior 

to pandemic, many organisations were not familiar with managing the workforce without on-

site supervision. Following the onset of the pandemic, organisation had to go digital and change 

the dynamics of traditional work time and free time.  

- Limited number of staff working on-site, which poses some uncertainties for human 

resource managers, whose responsibility is to ensure optimal utilisation of work force 

resources; 
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- COVID-19 health hazards within the workplace after it was identified as a major risk 

factor that could speed up the spread of the coronavirus; 

- Rapid policy modifications in line with the ever-changing COVID-19 guidelines; 

- Managing employees’ communication while many are working remotely. It has been 

very challenging for human resource managers to identify effective communication methods 

suitable to each worker. 

The SIGMA Program (2020), carried out jointly by OECD and EU, explored a number 

of measures and potential responses that public institutions could face during the coronavirus 

pandemic. It emphasized that there is a need for awareness that we are all in a learning process 

by doing, by trial and error, and by gathering data and feedback and by being prepared to react 

and amend as appropriate. In regards to that, human resource managers should be honest with 

employees regarding the uncertainties and ask them to be flexible and open to change. It is 

important to be positive because in the challenging coronavirus pandemic, this is essential in 

order to create positive changes (SIGMA, 2020). 

 

3.  Challenges of Human Resource Management in the Post-COVID Era  

The pandemic and its effect on businesses has emphasized the need for adaptability and 

resilience in the workforce, speeded up the shift towards a new, digital economy and highlighted 

the significance of people in the new normal (PWC, 2021). The crisis has accelerated the 

transformative forces of digitalisation and automation while many of the jobs lost are unlikely 

to return, requiring worker reallocation across sectors (IMF, 2021). The re-establishment of 

organisational culture will become the highest priority for human resource departments as 

organisations try to adapt to the post-pandemic world. Accordingly, there will probably be a 

major shift towards hybrid working models that take advantage of both remote and office 

working (PWC, 2021). The latter, although considered a positive change, brings with it the risk 

that this transition threatens the existing organisational culture. The social dynamic between 

employees will not be the same due to differing working conditions, including less face-to-face 

interaction and an increasingly dispersed workforce (PWC, 2021). This raises questions about 

how business leaders will guide the actions and decisions of employees at all levels. In regards 

to the latter, regular check-ins solely for social interaction or emotional support could be an 

effective tool to create a balanced structure appropriate to both managing a remote workforce 

and strengthening relationships. Therefore leaders and managers need to keep informed about 
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employee concerns through promoting open dialogue and building direct communication 

channels between all levels of an organisation. The introduction and promotion of diversity, 

equality, and inclusion policies could help strengthen organisational culture and create an 

environment that encourages trust, unity, empathy, and engagement (PWC, 2021).   

Organisations are making efforts to investigate whether the ways of operating, that have 

served them well previously, will be fit for the future (Deloitte, 2021). Human resource 

management is in a unique position to lead enterprises as they recover and thrive in the new 

world of work. They must play an important leadership role in shaping the way enterprises 

recruit and develop talent, build on employees` experiences, and diverge from traditional 

operating models (Deloitte, 2021). The lessons from the past build the successes of the future. 

Christine Lagarde (2021), the President of the European Central Bank, in live 

conversation held by the Aspen Security Forum and the Aspen Economic Strategy Group at 

the Aspen Institute, explained that there is probably move towards a hybrid model of working. 

This includes working from home or so-called teleworking, and working from the office, as 

well as a combination of both. The ECB was carrying out a survey of staff in order to find out 

exactly how they feel about the matter. Lagarde (2021) also added that during COVID-19 have 

been created some new skills not acquired before and experienced remote working relationships 

without losing much in terms of productivity. Speaking about in-person meetings, she explained 

that there is need for people to come together, talk to each other, look each other in the eyes, 

watch body language and gauge reactions. This greatly assists creativity, innovation, brain-

picking and brain sharing which produce the best outcomes. Regarding the mental health impact 

of remote working, Lagarde (2021) stated that there is a need to guard against total enthusiasm 

for teleworking and doing everything remotely, because that raises issues about forming a 

community. 

Martucci and Biu (2021) identify five human resource trends for the post-pandemic 

workplace. Those are: 

- More employees will work from home - Although before the pandemic some 

managers thought that those who were not in the office were not really working, the pandemic 

has proved them wrong. On the contrary, companies have been reporting increased productivity 

from employees working at home, as long as they have the autonomy and flexibility to organise 

their schedule around the work. According to the “Harvard Business Review,” knowledge 

workers who did their jobs remotely spent 12 percent less time in large meetings and 9 percent 
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more time interacting with customers and external partners. Furthermore, the number of tasks 

judged as “tiresome” fell from 27 percent to 12 percent (Martucci and Biu, 2021). The potential 

for work from home is defined by tasks and activities, not by the occupation concerned 

(McKinsey, 2020a). 

- Collaboration and personal connections will become more critical - A disadvantage 

of remote working is the lack of personal connections that comes from being in an office 

environment. As a result, it is expected that human resource specialists will create a diversity 

of new ways to gather people such as hybrid schedules which combine in-person and remote 

working; reimagined workspaces that enable better connections between people in the office; 

retreats and planning sessions where employees can come together and brainstorm for several 

hours or days. 

- The debate over location-based pay will continue – During the pandemic, many 

knowledge workers moved to relatively lower-cost places to live, often far away from their 

offices as they no longer needed to commute and pay for transportation. The latter raises 

questions about workers compensation and whether if employees move to lower-cost areas, 

their level of salary should be cut. Another option is that for existing employees the salary 

should remain the same, although the pay of new staff from these areas doing the same jobs 

reduced to reflect the actual cost of living. However, there will be more discussion on this issue. 

- A globalised workforce will present new challenges and opportunities – The world 

was interdependent prior to coronavirus pandemic and afterwards it will be even more so. 

Companies have to balance the need to maintain a company’s brand, identity, and vision with 

embracing a new variety of workplace cultures. 

- Companies will focus on employee growth and wellbeing – Although efficiency will 

always be a goal for successful corporations, it is not enough anymore. The pandemic has 

shown that the needs of every person as an individual demand in a broader perspective. In this 

way, there can be a growth of opportunities, these designed to bring about more flexibility, 

more responsibilities and more trust all around. (Martucci and Biu, 2021) 

According to McKinsey (2021), COVID-19 has accelerated three broad trends, which 

have the potential to reshape work after the pandemic. Those are the following: the likelihood 

that remote working and virtual meetings will continue although less frequently than at the 

pandemic’s peak; e-commerce development as long as a shift to digital transactions has driven 
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growth in delivery, transportation, and warehouse jobs; and the more rapid adoption of 

automation, artificial intelligence (AI) and digitalization. 

The large increase in employees working remotely is the most obvious effect that 

COVID-19 has had on the workforce, and McKinsey (2020a and 2021) analysed how 

extensively remote working might persist in the post-pandemic period. The analysis consisted 

of 2,000 tasks in some 800 occupations in China, France, Germany, India, Japan, Mexico, 

Spain, the United Kingdom and the United States. The result showed that in cases where remote 

working did not lead to a loss of productivity, up to 20 to 25 percent of the workforces in 

advanced economies could work from home between three and five days a week (McKinsey, 

2021). This included 22% in the US, while in India it applied to only 5% of the workforce 

(McKinsey, 2020a). 

Following positive experiences with remote working during the pandemic, there are 

companies that already are planning to shift to more flexible and smaller office spaces 

(McKinsey, 2021). This involves removing fixed departmental spaces, introducing “hot-

desking” and changing from individual to collective working areas. This will reduce the overall 

size of offices and bring in less workers every day. According to a survey performed by 

McKinsey (2021) in August 2020, using a sample of 278 executives, on average, they planned 

to shrink office space by 30 percent. The savings of a number of variable and utility costs have 

been an unexpected bonus for many employers. 

Regarding the adoption of artificial intelligence, another global survey was carried out 

in July 2020 consisting of 800 senior executives who represented a full range of industries in 

eight countries whereas half of the respondents were based in the United States, and the rest in 

Australia, Canada, China, France, Germany, India, Spain, and the United Kingdom (McKinsey, 

2020b). The survey included businesses of different sizes, with a quarter from companies with 

less than $1 billion in revenues, and the rest split between companies with revenues of $1 billion 

to $10 billion and those with revenues over $10 billion. The results showed that two-thirds of 

survey respondents had already begun investing in automation and AI to some extent 

(McKinsey, 2021, McKinsey, 2020b). During the pandemic, the use of automation technologies 

– including robotics, autonomous vehicles, and AI-driven software that can perform processing 

workflows has increased, although to a lesser degree than digitalisation. 

Regarding future of work and labor force and the hybrid model that combines remote 

and office work, Tom Barkin (2021), the President of Federal Reserve Bank of Richmond, gives 
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a set of suggestions for companies. Firstly, companies will need to clearly define what the value 

proposition of in-person working actually is, communicate it properly and then turn that value 

proposition into reality. The latter implies balancing the interests of the institution and its 

people, which means creating a positive environment for people to improve their skills and 

develop their careers. It is the way to inspire people with connectivity, innovation and 

development, and translate all that into the company’s objectives. Secondly, Barkin (2021) 

emphasises the necessity to set out clear rules so that employees understand the level of in-

person working requirements and their responsibilities. The next suggestion implies the need 

to rethink the induction and integration of new workers because having less co-workers on site 

raises the challenge of introducing new employees into the company culture (Barkin, 2021). 

Fourth, a remote working model needs its own set of management practices. Lastly, Barkin 

(2021) emphasises that not every job can be done the same way. For example, relationship-

oriented salespeople still need to be personally in front of customers, subject matter experts 

may be able to work remotely more than earlier, while some managers may need to be on-site, 

while others do not. 

The more organisations accept remote working, the more they will require greater 

investment in software and technology as well as training to ensure that employees can use it. 

As long as investments in connectivity and training can be found costly, there is vast potential 

for savings on real estate that could be reinvested in the networks that make the “work family” 

functional (Barkin, 2021). Companies will have to restructure how and where people work and 

decide which employees and roles are the best fit for remote working. The reconfigured 

workplace will be more challenging to manage, as it involves a workforce partly working 

remotely and partly in person (McKinsey, 2020b). 

 

4. Potential Opportunities for Improvements in Human Resource Management in 

the Post-COVID Era 

In the post-pandemic period it is the most important to recognize, identify and 

implement what has been learnt from COVID-19 in order to raise awareness of the crisis and 

increase organisational resistance to any that may occur in the future. Primarily, it means that 

it is necessary to review, improve and innovate human resource management plans that were 

used during the pandemic, as well as business continuity plans that are especially important for 

successful crisis recovery. 
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In order for human resource management processes in post-pandemic conditions to be 

effective and efficient, changes in work and behaviour are necessary, not only for the 

management and employees of the organisation, but also for all stakeholders in that system. In 

addition to the lessons learnt from the crisis, these changes require new interdisciplinary 

knowledge, skills and principles, such as preventive management, quality management and 

“risk-based thinking” and “crisis-based thinking” (Luburić, 2021a).  

All these changes require a new organizational culture, improved competence of people 

and more sensitive personal integrity. Therefore, effective and efficient post-pandemic change 

management is neither fast nor easy, but it calls for significant time and efforts for its 

stabilisation and integration in the system. For successful crisis and post-crisis management, it 

is essential to apply a systemic and process approach, which implies continual review, 

improvement and innovation (Luburić, 2021b). A systemic and process approach in the post-

pandemic period requires a new approach to human resources management and a new approach 

to leadership, people engagement, and customer focus and the further development of 

interpersonal relationships.  

Bearing in mind that numerous and significant visible and invisible changes impacted 

on people during the pandemic, both economically and socially, as well as in their physical and 

mental health, human resource management has become even more important. This applies in 

particular to the introduction and application of "soft management variables", such as more 

frequent meetings of those employees working from home with those still working in the 

offices, encouraging more frequent gatherings and socialising, joint planning and the 

preparation of new methods and ways of working, carefully balanced between the needs of 

organisations, individuals and families. The application of new technology has to be an 

opportunity and not just a threat to jobs. In the post-pandemic era, managers trained to meet the 

new reality will further increase their skills and potential to build the organisation into the 

future. 

 

5. Conclusion 

The digital era has been gradually entering into many aspects of life, but the impact of 

technology on work has dramatically increased since the outbreak of the COVID-19 pandemic. 

Remote working has been one of the biggest changes during the pandemic and it has posed 

various challenges for employees and employers. Human resource managers have been trying 
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to find new ways to provide business continuity and protect employees’ lives. What will happen 

once the pandemic recedes is very challenging. It is possible that a hybrid model of working 

will be the future, working from home or in the office or combining both. However, not all the 

jobs can be performed remotely while many that could, will require further investment in 

technology, infrastructure and employees’ training. Even though remote working has positive 

sides, it endangers the important social dimension among employees and, as a result, human 

resource managers will face many challenges in order to handle this transition and create a work 

model that would fit both employees and employers. Although it is difficult to predict what 

could happen in the future, it is certain that the COVID-19 pandemic has forever changed and 

will influence the working habits and culture in organisations. The changes do have the 

potential to be of great benefit to both people and employers, but it is very important to assess 

when actually to start the changes, with which resources, as well as with which methods and 

techniques, to best prepare and implement it all. It should be borne in mind that the post-

pandemic period refers not only to the economic recovery of the organization from the crisis, 

but also to the physical and mental recovery of the people in it, based on new forms of 

behaviour, trust, respect, solidarity and the best human values.  
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Резюме 

Целта на изследването е да анализира последиците от първата вълна на 

пандемията от Ковид-19 в 25 страни в Европа за икономическото развитие, заетостта и 

труда в контекста на повишена смъртност, затваряне на икономиките, прекъсвания и 

преминаване към нови форми на труд, предпоставени икономически структури и 

наличие на голям дял възрастна работна сила в остаряваща Европа. Използвани са 

методите на сравнителния и ситуационния анализ, и на дескриптивен статистически и 

корелационен анализ. 

Резултати: Страните са групирани в три категории според последиците на 

пандемията за социално-икономическото развитие. Направен е опит да се оцени 

въздействието на структурите на икономиките върху икономическите последици от 

пандемията от гледна точка на техния потенциал за преминаване към дистанционни 

дейности и труд. Най-тежки последици се наблюдават сред страните от южна Европа. 

Потвърди се значението на предпоставената структура на икономиките за тяхната 

адаптивност в извънредни ситуации и сигнал за политиките в бъдеще кои отрасли и 

форми на труд да бъдат стимулирани. Възрастната работната сила не е в уязвима 

позиция, а опасенията за негативно въздействие на остаряването на работната сила върху 

способността на икономиките за преход към бъдеще с повече дистанционни форми на 

труд не бива да се преувеличават. 

 

Ключови думи: пандемия, смъртност, икономически растеж, заетост, дистанционна 

работа. 
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MORTALITY AND ECONOMIC DEVELOPMENT DURING THE 
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Abstract 

The paper aims to analyse the effects of the first wave of the Covid-19 pandemic in 25 

countries in Europe on economic development, employment and labour in the context of 

increased mortality, economic lockdowns, breaks and the transitions to new labour forms, 

predetermined economic structures and large shares of the older workforce in an ageing Europe. 

The methods of comparative and situational analysis and descriptive and correlation analysis 

are used. Results: The countries are grouped into three categories according to the effects of 

the pandemic on their socio-economic development. We have attempted to assess the economic 

structures' impact (regarding their potential for transition to remote activities and work) on the 

pandemic economic consequences. The most severe consequences are observed among the 

countries of southern Europe. The importance of the presumed structure of economies for their 

adaptability to emergencies is confirmed.  This is a key warning for the future policies which 

industries and forms of work should be stimulated.  The older workforce is not in a vulnerable 

position, and concerns about the negative impact of an aging workforce on the ability of 

economies to move forward with more remote forms of work should not be exaggerated. 
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Въведение 

Пандемията от Ковид-19 започва в Китай през декември 2019г. и за кратно време 

обхваща редица страни в света, включително в Европа, където първите случаи са през 

февруари следващата година. Страните не са подготвени за подобно предизвикателство, 

но реакциите на повечето правителства са сходни – затваряне на икономиките, 

ограничаване на свободното движение, мобилизиране на здравните системи. 
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В тази ситуация често се чуват противоречиви мнения за политиките. 

Ежедневната риторика противопоставя човешките жертви на болестта срещу 

икономическите загуби, които понасят страните. Но са сходни мненията, че се 

наблюдава ускорен преход към нови форми на труд – все по-разпространени стават 

случаите на дистанционна работа от дома, която изисква наличието на дигитални умения 

и по-интензивното използване на нови технологии. Този преход вече се е наблюдавал от 

изследователите преди пандемията с неговите предимства и предизвикателства (World 

Bank, 2016; Световна Банка, 2019; Пейчева, 2020), но тогава то се случва много по-бавно. 

Той е съпроводен от опасения за възможността на възрастната работна сила да се 

адаптира към наблюдаваните форми на труд в остаряващите общества. Промените, които 

се наблюдават от началото на пандемията могат да бъдат окачествени като 

революционизиране на вече започнали процеси, забързване на естествената еволюция 

към нови форми на труд, нови форми на бизнес услуги и търговия. Но доколко бързо 

успяват да се приспособят икономиките, бизнесът, заетите и как се отразява затварянето 

върху развитието? В академичен, но и в прагматичен аспект възникват редица 

подвъпроси във връзка с тези ускорени промени като: доколко е основателно да се 

противопоставя повишената смъртност на икономическите щети; как и колко 

пандемията повлиява демографското и социално-икономическото развитие в отделните 

страни и по-конкретно смъртността, растежа и заетостта; как се представят отделните 

срани в Европа в тези три направления и каква е ролята на преминаването към 

дистанционните форми на труд и прекъсването на труда за вариациите между страните; 

доколко преминаването към дистанционни форми на труд може да бъде предпоставено 

от икономическите структури на страните и от нарастването на възрастната работна 

сила, което се очаква в бъдеще.  

Пандемичната обстановка все още се наблюдава в редица страни и търсенето на 

отговор на поставените въпроси и е с висока актуалност, тъй като от отговорите им 

зависи какъв дизайн да имат политиките за възстановяване след пандемията и как 

страните да се подготвят за следващи подобни извънредни ситуации. Високата 

актуалност е отчетена както в академичните среди, където се наблюдават множество 

изследвания по въпросите за въздействието на пандемията върху заетостта и общо върху 

икономическото развитие, така и в докладите на международните организации (напр. 

Pouliakas & Branka, 2020; Barrot, et al., 2020; Brinka, et al., 2020; Béland, et al., 2020; Dingel 
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& Neiman, 2020; Fana, et al., 2020b; Fana, et al., 2020a; Andersen, et al., 2020; OECD, 2020; 

OECD, 2021).  

Целта на изследването е да анализира последиците от първата вълна на 

пандемията от Ковид-19 в 25 страни в Европа за икономическото развитие, заетостта и 

труда в контекста на повишена смъртност, затваряне на икономиките, прекъсвания и 

преминаване към нови форми на труд, предпоставени икономически структури и 

наличие на голям дял възрастна работна сила в остаряваща Европа.  

Изследването откроява главните промени и класифицира страните въз основа на 

тях без да се фокусира върху изключенията и не претендира за изчерпателност. 

Обхванати са 25 страни от Европа – Германия, Швеция, Нидерландия,  Испания, Италия, 

Франция, Дания, Гърция, Швейцария, Белгия, Чехия, Полша, Люксембург, Унгария, 

Словения, Естония, Хърватия, Литва, България, Кипър, Финландия, Латвия, Малта, 

Румъния, Словакия.  

За целите на анализа са използвани данни от Евростат, които са допълнени с 

микроданни от представително проучване сред хора на 50 и повече години - SHARE 

(Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) в изброените страни. През 2020 г. е 

проведена 8-ма вълна на проучването. Теренната работа е преустановена през март с.г. в 

резултат на пандемията, а въпросниците са преработени така че да съберат данни за 

влиянието на пандемията върху основни сфери от ежедневието на респондентите. 

Повече информация за теренното проучване може да бъде открита в (Scherpenzeel, et al., 

2020; SHARE, 2021). Използвани са методите на сравнителния и ситуационния анализ, и 

на дескриптивен статистически и корелационен анализ.  

 

1. Повече и по-малко пострадали – контекст и развитие в страните през 

първата вълна на пандемията 

 
Пандемията, която започва в Европа приблизително по едно и също време, води 

до въвеждане на мерки за затваряне също приблизително едновременно - около първата 

половина на месец март. Затварянето обаче е с различна продължителност поради 

различните модели на разпространение на болестта и на свръхсмъртност по страни. 

Някои от страните са засегнати от пандемията по-силно от други и понасят повече 

човешки жертви през първата ѝ вълна (март – юни 2020 г.), докато в други заради 
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засилените мерки дори се наблюдава спад в равнищата на смъртност спрямо същия 

период през предходните пет години.  

  
Фигура 1. Обща свръхсмъртност* и изменения в икономическия растеж в 26 страни в 
Европа за периода на първата вълна на Ковид-19 пандемията по страни, 2020 г.  
* Показателят обща свръхсмъртност се изчислява като индекс на броя на умиранията за съответния период 
през 2020 г. (от март до юни вкл.) при  база осреднения брой умирания за същия период през предходните 
пет години (2015-2019 г. вкл.) 
** Отклоненията в икономическия растеж са изчислени като разлика в п.п. между 1) верижните индекси 
на физическия обем на БВП за второ тримесечие 2020г. спрямо същия период за предходната година и 2) 
средното представяне по този показател в последните 5 години. Верижните индекси са сезонно и 
календарно (в зависимост от броя на дните в месеца) изгладени. 
Източник: данни на Eurostat, достигнати на 08.05.2020г. 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/DEMO_MEXRT__custom_309801/bookmark/table?lang=en&bookmarkId=22df2744-9f37-
4f0e-831f-bfe32824397d за свръхсмъртността и собствени изчисления по данните за отклоненията в БВП: 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/NAMQ_10_GDP__custom_923636/default/table?lang=en  

 

С условности могат да бъдат откроени три типа страни според показателя обща 

свръхсмъртност. На единия полюс са страните, които понасят най-тежко пандемията  и 

имат равнища на свръхсмъртност над средното за страните от ЕС – 28 с екстремум – 

Испания, където умиранията са с 1/3 повече от обичайното. Тук попадат 7 страни със 

свръхсмъртност над 10.9 % (фиг.1). На другия полюс са страните, които запазват 
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приблизително типично наблюдавания брой на умирания (Чехия, Румъния, Дания, 

Словакия) или дори под него (Унгария, Хърватия, България и Латвия). Между двата 

полюса са страните, при които свръхсмъртността е в по-големи размери в резултат на 

пандемията, но загубите са под средното за ЕС. Извън въздействието на пандемията 

остаряването на населението съдейства за нарастване на общите коефициенти на 

смъртност и на броя на умиранията за всеки период спрямо предходен при равни други 

условия. В страните със свръхсмъртност до 1.2 % измененията в броя на умиранията е 

съпоставим с подобно структурно въздействие. В средната група страни 

свръхсмъртността отива отвъд подобно въздействие.  

Първата вълна от пандемията е съпътствана на редица места от страх и дори 

паника при повишаващата се смъртност в някои страни в Европа, при мобилизирането 

на официалните власти и обявяването на извънредно положение, при икономическото 

затваряне и ограничението на придвижването и при милитаризираната политическа и 

медийна риторика. Наблюдават се действия на презапасяване, пълно усамотяване и 

оставане у дома за продължително време, категоричен отказ за среща дори с най-

близките при някои групи от населението. Първоначалната уплаха и стъписване в 

последствие са заменени от паралелно съществуващи крайности - свръхдисциплина дори 

след разхлабване на мерките срещу недоверие в истинността на пандемията с 

фокусиране върху негативните ефекти за икономиките. Тези обществени разединения се 

наблюдават в цяла Европа, както може да се види от две последователни проучвания на 

Евробарометър в средата и края на първата вълна (Zalc, et al., 2020; Zalc, et al., 2020b).  

При все че мерките за запазване на здравето, включително за икономическото 

затваряне (локдаун) имат различен ефект по отношение на равнищата на смъртност във 

всички страни, те водят до спад в брутните вътрешни продукти на страните. Ако сравним 

растежа през второто тримесечие на 2020 г. с този средно за същия период през 

предходните пет години ще придобием поглед (макар не съвсем точен) върху 

отклоненията в растежа в резултат на първата вълна на пандемията спрямо 

средносрочното представяне на страните. Тези отклонения варират между 8 и 24.5 п.п. 

по-слабо представяне на растежа (фиг.1). Спад има почти във всички икономически 

сектори за периода, но основен принос за по-слабото представяне в страните има 

намаляването на оборота в услугите – асоциацията между отклоненията в растежа и тези 

в оборота на услугите може да бъде отнесена към високите (𝑟𝑟 = 0.73,𝑝𝑝 < 0.001). 

Първоначално предположенията ни бяха, че при по-добре развит сектор на ИКТ може да 
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се очаква, че ще има по-малък спад в сектора на услугите, респективно в БВП. 

Действително се оказва така, но в първите месеци след началото на пандемията 

въздействието на структурата изглежда слабо до незначително – асоциацията между дял 

на ИКТ услуги в общата продукция и отклонението в индекса на оборота на услугите е 

слаба (𝑟𝑟 = −0.21,𝑝𝑝 < 0.05), а между дела на ИКТ услуги и отклоненията в БВП дори 

много слаба и трудно доказуема (𝑟𝑟 = − 0.09, 𝑝𝑝 < 0.1). По-добре развитият ИКТ сектор 

вероятно противодейства в някаква степен на спада породен от пандемията, но първата 

вълна все още е период на адаптация на бизнеса и преориентирането му към повече 

онлайн услуги. Освен това в някои страни част от ИКТ услуги са свързани тясно с друг 

сектор в сериозен спад – туризма, което също е ограничение пред потенциалното 

противодействие на дистанционните онлайн услуги. За нас беше учудващо, че в 

ограничен брой страни по-скоро има някакво противодействие на спада чрез 

строителния сектор, където хората са заети присъствено. 

 
Фигура 2. Секторни изменения в икономиките през второто тримесечие на 2020 г. (в п.п.) 
и дял на ИКТ услугите(в %)  в 26 страни в Европа 
Забележка: Отклоненията в индексите на оборота в услугите, на промишленото производство и на 
строителството са изчислени като разлика в п.п. между 1) верижните им индекси през второ тримесечие 
на 2020г. спрямо предходния период  и 2) средното представяне по същия показател в последните 5 години. 
Верижните индекси са сезонно и календарно изгладени. Делът на ИКТ услуги в общата продукция е 
изчислен въз основа на данни за годишната структурна бизнес статистика за 2018 г., поради липса на по-
нови съпоставими такива.  
Източник: собствени изчисления по данни на Eurostat, достигнати на 08.05.2020г. 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/STS_SETU_Q__custom_923667/default/table?lang=en за индексите на оборота в 
услугите; https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/STS_INPR_M__custom_933606/default/table?lang=en за 
индексите на промишленото производство; https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/74c106d8-db4f-439f-a0cc-
047015f91e6d?lang=en за индексите на строителното производство; и 
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=sbs_na_sca_r2&lang=en за дела на ИКТ услуги в общата продукция.  
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Възниква въпросът основателно ли е противопоставянето на запазването на 

здравето и щетите за икономиките. В повечето изследвания се избягва паралелното 

изследване на смъртността и икономическото развитие, макар че има някои с подобни 

ракурси. Andersen, et al., 2020 прави сравнение между Швеция и Дания, които имат 

приблизително еднакво начало на пандемията, нарастване на случаите на заболеваемост 

и сходна смъртност преди намесата на политиките. Според изследването 

икономическите ефекти от пандемията се наблюдават независимо дали има локдаун или 

не в страната (Andersen, et al., 2020). На фиг. 1 от настоящото изследване ясно се вижда 

ефекта от затварянето в Дания и много по-либералната политика на почти незатваряне в 

Швеция през първата вълна от пандемията. При сходни икономически ефекти за двете 

страни показателите за свръхсмъртност силно се различават. В този смисъл 

противопоставянето на здравните и икономическите последици изглежда 

неоснователно. Нещо повече, Fana, et al., 2020b при изследване на въздействието на 

пандемията върху Италия, Испания и Великобритания засягат въпроса с асиметрията 

между страните и стигат до извод, че страните, които са засегнати в най-голяма степен 

от пандемията е най-вероятно да страдат от най-лошите въздействия на затварянето 

върху заетостта. Изследването, обаче е ограничено по обхват на страните, за да даде 

достатъчно доказателства. Обхващането на повече страни (в нашия случай 25) позволява 

подобен анализ.  

  Извън моралните въпроси за това, че всеки човешки живот е безценен, 

регистрирахме отрицателна асоциация между свръхсмъртността по страни и 

отклоненията, които се наблюдават в БВП за периода на първата вълна на пандемията, 

която може да бъде отнесена към умерените (𝑟𝑟 = − 0.42,𝑝𝑝 < 0.05). Колкото по-големи 

са отрицателните последици за смъртността от пандемията в страните, с толкова по-

сериозен спад в икономиката се „заплаща“ и обратно. Обособяват се категории страни, 

които са силно засегнати от пандемията и в двете направления (Испания, Италия, 

Франция и Кипър – фиг. 3, долен десен квадрант) и страни, които са общо най-слабо 

засегнати - България, Латвия, Дания и Словакия, и сравнително слабо засегнати – Литва, 

Финландия, Естония, Швейцария, Люксембург, Полша, Германия, Чехия, Гърция, 

Румъния (фиг. 3 горен ляв квадрант).  
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Фигура 3: Групиране на 26 страни в Европа според степента на негативно въздействие на 
първата вълна на пандемията  
Източник: собствени изчисления по данни на Eurostat, достигнати на 08.05.2020г. 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/DEMO_MEXRT__custom_309801/bookmark/table?lang=en&bookmarkId=22df2744-9f37-
4f0e-831f-bfe32824397d за свръхсмъртността и собствени изчисления по данните за отклоненията в БВП: 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/NAMQ_10_GDP__custom_923636/default/table?lang=en  
 

Съществуват различни академични рамки, в които се разглежда въздействието на 

пандемичната обстановка върху икономическото развитие. В едното направление в 

изследванията спадът в икономиките е резултат от т. нар. шок на предлагането – 

затварянето на определени производства и мрежовите връзки между тях водят до 

намаляване на заетостта и респ. предлагането на стоки и услуги, което се отразява на 

добавената стойност в икономиката – общо и по сектори (напр. Barrot, et al., 2020; Béland, 

et al., 2020; Fana, et al., 2020b). Други автори анализират икономическия спад като 

резултат от шока на търсенето – затварянето или страхът от пандемията водят до 

намаляване на крайното потребление в редица сектори, поради което се наблюдава 

намаляване на добавената стойност (Andersen, et al., 2020). Бринка и кол. моделират 

спадът в американската икономика и доколко той се дължи на шок в предлагането или 

на шок в търсенето. Стигат до извода, че две трети от икономическия спад през 

пандемията се дължи на отрицателен шок на предлагането на работна сила, респ. на спад 

в заетостта (Brinca, et al., 2020а). Може би и поради това има повече изследвания, които 

разглеждат спадът през заетостта. Настоящото изследване разглежда икономическия 

спад през първата перспектива, тъй като има основания да се смята, че шоковете на 

предлагането имат по-дългосрочни последици в сравнение с измененията в търсенето.  
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2. Заетост и безработица – официалните данни 

Спадът в икономиката не е съпроводен със сериозни поражения за заетостта. 

Действително коефициентите на заетост почти във всички страни са намалели в 

краткосрочен план, но се запазват и дори нарастват спрямо предходните 5 години за 

същия период. Асоциацията е слаба и с условности може да се отнесе към статистически 

значимите (𝑟𝑟 = − 0.13,𝑝𝑝 < 0.1).  

Сред най-засегнатите страни по този показател отново се открояват Испания и 

Италия, а във Франция се наблюдават отрицателни последици за заетостта само в 

средносрочен план, което може да е причинено от фактори извън и преди пандемията. 

 
Фигура 4. Изменение в коефициентите на заетост през второ тримесечие на 2020г. в 26 
страни в Европа (п.п.) 
Забележка: Измененията в коефициентите на заетост са изчислени в п.п. спрямо същия период през 2019 
г. и спрямо осреднените стойности на коефициента за същия период през периода 2015-2019г. 
Коефициентите на заетост са за населението 20-64 г. 
Източник: собствени изчисления по данни на Eurostat, достигнати на 08.05.2020г., 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/3f3a6af0-576b-4c64-a10d-259e62456414?lang=en 
 

Открояват се няколко страни, при които може да се наблюдава по-значителен 

спад в заетостта, при все че се справят относително добре по отношение на 
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икономическия растеж в сравнение с останалите страни – Швеция, Литва, Естония и 

България. Това налага хипотезата, че пандемията вероятно е довела до повишаване на 

производителността или поне е била съпътствана от подобен процес, като това е особено 

валидно за Естония и Швеция. Необходими са обаче допълнителни проучвания в тази 

посока, които не са предмет на анализ в настоящото изследване. В някои изследвания  

От гледна точка на безработицата страните в Европа са се справили сравнително 

добре с първата вълна на пандемията. Коефициентите на безработица 15 – 74 г. за 

страните от ЕС- 27 през второто тримесечие на 2020 г. са по-високи средно с 0.2 п.п. 

спрямо същия период през 2019 г. Нещо повече, за разлика от предишни периоди на 

рецесия хората в края на трудовата кариера не са засегнати в най-голяма степен от 

безработица, ако изобщо се наблюдава увеличение на коефициентите (средно за ЕС – 27 

КБ 55-74 г. е по-нисък с 0.3 п.п.). Като се има пред вид, че схемите за ранно пенсиониране 

вече са сериозно ограничени, това е добра новина за хората над 50 г. на пазара на труда.  

 
Фигура 5. Изменение в коефициентите на заетост през второ тримесечие на 2020г. сред 
население 20-64 г. и 50 и повече години, в 26 страни в Европа (в п.п.) 
Забележка: Измененията в коефициентите на заетост са изчислени в п.п. спрямо същия период през 2019г.  
Източник: собствени изчисления по данни на Eurostat, достигнати на 08.05.2020г., 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/3f3a6af0-576b-4c64-a10d-259e 
 
62456414?lang=en 

 

Респективно на безработицата, спадът в заетостта сред хората на 50 и повече 

години е по-слаб в сравнение с този сред населението 20-64 г. В краткосрочен план 

(спрямо същия период през 2019г.) през 2020 г. първият показател спада с 0.3 п.п., а 

вторият – с 1.5 п.п. средно за страните от ЕС. В почти всички изследвани страни 

вариациите в заетостта (нагоре или надолу) са по-слаби при хората на 50 и повече години. 
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В краткосрочен план пандемията повлиява по-силно позициите на пазара на труда сред 

генерациите в по-млада и в средна възраст. Т.е. социалната цена на пазара на труда 

плащат по-младите поколения.  

Фана и кол. анализират възрастовите разпределения на заетите в 5 типа сектора в 

страните в Европа (ЕС-28) в зависимост от възможността да оперират по време на 

първата вълна на пандемията. Те правят своите класификации въз основа на 

постановленията на правителствата в три страни (Италия, Испания и Германия) по време 

на първото затваряне и разделянето на секторите на съществени несъществени (Fana, et 

al., 2020a). Т.е. когато страните се анализират трябва да се има пред вид, че в политиките 

на затваряне съществуват секторни различия, които не са прецизно представени. 

Въпреки това от изследването ясно се вижда, че в секторите, които са изцяло затворени 

по време на пандемията (около 10% от заетите в Европа попадат в тези сектори) 

възрастните работници ( над 50 г.) са по-слабо представени (във всички страни от ЕС – 

28 с изключение на Румъния), докато младите (под 30 г.) са свръхпредставени. В същото 

време възрастните работещи са свръхпредставени (макар и с малко) в секторите, които 

са обявени за съществени и продължават да работят нормално и след затварянето, както 

и в дейностите, които се осъществяват чрез телеработа (Fana, et al., 2020a, pp. 17-18). 

Това наблюдение е валидно за почти всички страни в Европейския съюз през първата 

вълна на пандемията. Така секторното разпределение във всяка страна наред с участието 

на възрастните по икономически сектори е едно от обясненията за по-слабите промени в 

заетостта сред хората над 50 години.     

 
3. Възможностите за справяне с предизвикателствата – структурите на 

икономиките 

Страните заплащат различна цена за пандемията, но тръгват от нееднакъв старт, 

който задава вариации във възможностите за справяне. Различни изследвания 

класифицират икономическите дейности според различни признаци при изследване на 

въздействието на пандемията върху икономическия растеж през перспективата на шока 

на предлагането. Критериите могат да се обобщят във: възможност работните места да 

бъдат трансформирани в дистанционни (Dingel & Neiman, 2020), т.е. способност за 

отдалечена работа (Béland, et al., 2020); излагане на болестта, близост до колеги (Béland, 

et al., 2020); постановленията  в страните за затваряне, които класифицират 

икономическите дейности на съществени (остават да функционират) и несъществени 
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(затварят) (Fana, et al., 2020a; Fana, et al., 2020b); директно през промени в заетостта 

причинена от социалното изолиране по сектори (Brinca, et al., 2020а; Brinka, et al., 2020b; 

Barrot, et al., 2020). Изводите от цитираните изследвания са много сходни за това кои 

сектори са по-засегнати от други. Развлекателните дейности, хотелиерството, 

ресторантьорството са сред най-засегнатите. Търговията на дребно, обслужващите 

дейности също са сред засегнатите. Информационните и комуникационните дейности са 

най-слабо засегнати, като в първата вълна на пандемията дори се наблюдава нарастване.  

Въз основа на направения преглед и разполагаемите сравними данни (от 

Евростат) агрегирахме икономическите дейности в две големи групи според 

(не)възможността да се реорганизират така че да се извършват дистанционно и според 

необходимостта (или липсата на категорична необходимост) дейностите да бъдат 

продължени независимо от ограниченията на пандемичната обстановка. С условности в 

първата група попадат икономически дейности, при които е необходимо присъствието 

на работещите, но дейността може да бъде временно отложена и е трудно или 

невъзможно да бъде реорганизирана за дистанционна работа. Тук влизат всички заети в 

предприятия с основни дейности производство, ремонти, строителство, операции с 

недвижими имоти, туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, артистична, спортна и 

други дейности, свързани с развлечение и редица персонални или домашни услуги. Във 

втората група попадат 1) дейностите, които могат да бъдат извършвани електронно и 

реорганизирани в тази посока и 2) тези, които дори да не могат да бъдат реорганизирани 

не могат да бъдат преустановени поради значимостта им за обществото – 

информационна, издателска, счетоводна, търговска, финансова, юридическа, 

административна, управленска, медицинска и медико-социална, образователна, 

охранителна (в тази група влизат всички номенклатури, подробно описани под фигура 6, 

а в първата група – всички останали). Делът на втората група дейности ще използваме 

като критерий за потенциал на приспособимост на икономиката и нейната структура 

към изискванията на затварянето на бизнеса.  

Предполагаме, че в зависимост от разпределението на заетите в тези две големи 

групи, страните, респ. бизнесът и заетостта ще изпитват в нееднаква степен влиянието 

на затварянето. В страните, в които има повече дейности, които могат да бъдат 

реорганизирани за дистанционна работа, негативните ефекти за труда и за бизнеса под 

формата на прекъсвания или редуциране на работата ще са по-слаби и ще се наблюдава 

по-широкоразпространено реорганизиране на дейностите към дистанционни. Обратно, в 
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страните с по-малък дял на заетите в подобни дейности, ще се наблюдават по-често 

негативни ефекти на прекъсване. Предполагаме още, че влиянието на пандемията върху 

заетите на 50 и повече години ще бъде детерминирано от разпределението на заетите в 

тези възрасти между тези две групи икономически дейности. 

В страните от южна, централна и източна Европа делът на заетите в дейности, 

които могат да бъдат адаптирани и да бъдат извършвани дистанционно са под средното 

за ЕС – 27 (изключение са Кипър и Малта). В страните от западна и северна Европа 

потенциалът за адаптация на икономиката към новите условия е по-висок, като в 

Швеция, Нидерландия и Люксембург той обхваща над 2/3 от работните места. В ЦИЕ 

този дял е под 50 %. В почти всички страни се наблюдава слабо нарастване на тежестта 

на заетостта в тези сектори през 2020 г. спрямо 2019г. в общия брой заети работни места, 

което може да се отдаде на пандемията, макар да има и други възможни хипотези.  

От гледна точка на потенциала за преминаване към дистанционна работа, 

страните от северна и западна Европа са по-подготвени за пандемичната обстановка, а 

политиките относително улеснени при смекчаване на последствията. Макар някои от тях 

да са по-сериозно засегнати от гледна точка на смъртността, респ. продължителността на 

затварянето на бизнеса, те са се справили относително добре и имат по-малки негативни 

отклонения в БВП в повечето случаи. До подобни изводи стига и друго изследване, макар 

да използва малко по-различна класификация (Fana, et al., 2020a). Във всички западни и 

северни страни спадът в оборотите на услугите е под средното за ЕС – 27 (фиг. 2), а както 

беше установено, той има най-голям принос за общото изменението в икономиките. 

Аналогично, с изключение на Франция, в тези страни спадът в БВП е също под средното 

(фиг. 1).  
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Фигура 6. Заети в икономически дейности с възможност за дистанционна работа или които 
не могат да бъдат редуцирани/затворени*  (% от всички заети) 
Забележка: В тази група са включени заетите във всички дейности по КИД 2008 до втори знак както следва: 
всички дейности от сектори G, J, K, O, P и Q (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; създаване 
и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения; финансови и застрахователни 
дейности; държавно управление, образование, хуманно здравеопазване и социална работа), пощенски и 
куриерски дейности от сектор H (транспорт, складиране и пощи), сектор M (професионални дейности и 
научни изследвания) без ветеринарно-медицински дейности, част от дейностите от сектор N 
(административни и спомагателни дейности), а именно даване под наем и оперативен лизинг, наемане и 
предоставяне на работна сила, административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на 
стопанската дейност и дейности на организации с нестопанска цел от сектор S (други дейности).  
Източник: собствени изчисления по данни на Eurostat, достигнати на 23.06.2020г., 
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_egan2&lang=en 
 

В страните от ЦИЕ се наблюдават по-тежки последици за икономиките и в някои 

и за заетостта, макар че свръхсмъртността е по-слаба и затварянето (с изключение на 

Румъния) не е значително по-продължително в сравнение със западните и северните 

страни. Средното икономическо представяне на тези страни може да се отдаде не на 

структурата на икономиката, а на по-слабата първа вълна на пандемията в епидемична 

перспектива.  

В повечето от страните от южна Европа се натрупват продължителност на 

пандемичната обстановка и свръхсмъртност заедно със средно пригодна икономическа 

структура за адаптиране към дистанционна дейност и големи дялове на туристическите 

дейности, което може да обясни защо тези страни са с най-тежките икономически 

последици.  

Въпреки това статистически не се потвърждава, че потенциалът за 

приспособяване на икономиките към дистанционна работа влияе върху БВП и заетостта.  
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От фигура 6 се вижда още, че в разпределенията на заетостта по избрания 

критерий сред хората на 50 и повече години през 2019 г. се наблюдават малки отлики 

спрямо по-младите поколения. Потенциалът за преминаване към дистанционна работа 

вътре във всеки национален пазар на труда е сходен между поколенията. Друг е въпросът 

какви са фактическите възможности за адаптация на работния процес, които са свързани 

както с организацията на работата до момента на пандемията, така и с различията в 

способностите по поколения, ако има такива.  

 
4. Промени в труда – какво показват данните от проучването SHARE 

 

Официалната статистика дава важна информация за контекста, в който се случват 

промените в труда, включително сред хората на 50 и повече години, но оставя редица 

въпроси неизяснени. При все че рестрикциите, свързани с пандемията повлияват слабо 

формалния статус на пазара на труда на хората във висока възраст, съществуват 

прекъсвания в работния процес, нарушаване на неговия ритъм, промени в условията на 

труд, които не се отразяват в тази статистика.  

Данните от изследването SHARE показват малко по-различна картина на 

страните сред заетите на 50 и повече години според влиянието на първата вълна на 

пандемията върху труда. Фактическата „цена“ на пандемията за промените в труда е по-

висока от отчетената през официалната статистика. Макар да не са отпаднали от 

заетостта изцяло, наблюдаваните прекъсвания на работата през първата вълна на 

пандемията са засегнали 20.7 % от заетите респонденти като в някои страни (Франция, 

Италия, Гърция, Словения, Кипър и Люксембург) достигат между 30 и 40%.  

Когато отчетем фактическите прекъсвания, ранжирането на страните е различно 

спрямо това, което се наблюдава в официалната статистика според заетостта и 

безработицата. Въпреки че има съответствие за някои от южните страни (напр. Кипър и 

Италия), в други (Испания и Малта) прекъсванията са по-малко разпространени в 

сравнение с някои западни страни, които иначе попадат в групата на справящите се 

добре. В някои страни от западна Европа (Люксембург, Белгия, Швейцария) се 

наблюдават по-високи дялове на прекъсвания в сравнение със страните от ЦИЕ, което не 

се вижда иначе в официалната статистика (фигура 8).  
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Фигура 8. Прекъсванията в труда, преминавания на дистанционна работа и промени в 
официалната заетост сред хора на 50 и повече години, първа вълна на пандемията в 25 
страни 
Забележка: Прекъсванията в труда отразяват дял на изпадналите в безработица, освободените от работа 
(временно или уволнени) или затворилите бизнеса си заради кризата с Коронавирус според изследването 
SHARE. В дела на преминалите на дистанционна работа са включени всички респонденти от извадката, 
които са работили изцяло или частично по време на първата вълна на пандемията.  
Източник: собствени изчисления по данни на микроданни от Börsch-Supan, A. (2020). Survey of Health, 
Ageing and Retirement in Europe (SHARE) Wave 8. COVID-19 Survey 1. Release version: 1.0.0. SHARE-ERIC. 
Data set. DOI: 10.6103/SHARE.w8ca.100 за прекъсванията в труда и преминаванията на дистанционна 
работа по данни на Евростат, достигнати на 08.05.2020г., https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/3f3a6af0-
576b-4c64-a10d-259e62456414?lang=en за заетостта  

 

Между фактическите прекъсвания в труда и бизнес дейностите сред хората на 

50 и повече години (за разлика от официалните данни за заетостта) и структурите на 

икономиките според техния потенциал за приспособяване към дистанционни 

дейности се очертава известно съответствие, но не се потвърждава като статистически 

значимо и остава хипотеза.  

Има редица методологични разлики при събирането на данните между 

официалната статистика и от проучването SHARE, поради което те трябва да бъдат 

сравнявани много внимателно и по-скоро може да се поставят обосновани хипотези, 

отколкото да се правят научни заключения. Данните се отнасят за различни съвкупности. 

Това, което показва проучването SHARE включва промените и прекъсванията в труда, 

което е различно от промените в заетостта. Един и същи човек може да бъде зает на 
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трудов договор, но временно да бъде отстранен от работа с платен или неплатен отпуск, 

да работи на намалено работно време, временно изцяло да прекъсне труда си без да бъде 

изписвана отпуска, но да получава някаква компенсация от компанията докато се 

възобнови работата и т.н. Тези прекъсвания в труда внасят несигурност в работата, но тя 

изглежда по-лека форма в сравнение с несигурността на пазара на труда, която създават 

безработицата и фалита.  

През време на първата вълна в редица страни бяха въведени разнообразни мерки 

за облекчаване на бизнеса и запазване на работните места – частично субсидиране на 

заетостта, докато отмине възникналото кризисно положение, подпомагане със средства 

за оборотен капитал, съкратена работна седмица, благоприятни заеми за собствениците 

на предприятия, изграждане на училища и болници и др., данъчни облекчения, преговори 

със синдикати за увеличаване на заплатите и ускоряване на инвестициите от 

еврофондовете, отлагане на изплащането на търговски заеми и т.н. (обобщения въз 

основа на данни от ACAPS COVID19 Government Measures Dataset).  

Разликите между данните от SHARE и официалната статистика могат да бъдат 

тълкувани именно в този в контекст. Макар и с неточности те могат да показват доколко 

политиките по страни са успели да тушират негативните ефекти на първата вълна на 

пандемията като запазят заетостта и предотвратят безработицата, макар съпътствани от 

фактически прекъсвания в труда и в дейностите на бизнеса. В страните, при които 

официалната статистика показва слабо влияние на пандемията върху заетостта (в някои 

дори има повишаване на заетостта), съчетано с относително широко разпространение на 

прекъсванията в дейностите на бизнеса и труда, може да се предположи положителното 

въздействие на мерките за бизнеса и заетостта за ограничаване на разпространението на 

несигурността в труда. Такава е ситуацията в Словения, Гърция, Люксембург, Франция, 

донякъде Белгия, Кипър и Италия където се наблюдава най-широко въздействие на 

пандемията към прекъсване на труда и бизнес дейностите съчетано с официални данни 

за повишаване или без промяна на заетостта сред хората на 50 и повече години. Тези 

наблюдения са важни за последващи проучвания на подбора и навременността на 

икономическите политики за смекчаване на въздействията на затваряне.  

Данните от SHARE показват, че 29.8 % от работещите респонденти на 50 и повече 

години са преминали частично или изцяло в дистанционна форма работа по време на 

първата вълна на пандемията. Между дела на преминалите към дистанционна форма на 

работа и потенциала на структурите на икономиката съществува видима връзка (фигури 
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6 и 8), която може да бъде отнесена към умерените (𝑟𝑟 =  0.39,𝑝𝑝 < 0.001).  Ясно се 

очертава „по-плътно“ приспособяване на страните от западна и северна Европа (от 

Германия на дясно във фигура 8), както и по-слабо адаптиране на повечето от страните 

от южна, централна и източна Европа. Там, където има по-големи дялове на хората, 

които са преминали към дистанционна форма на работа, прекъсванията на труда 

са по-малко. Структурата на икономиките от 2019 г. според критерия потенциал за 

преминаване към дистанционна работа образуват значителна асоциация с 

действителния дял на преминалите към подобна форма заетост на 50 и повече години 

(𝑟𝑟 = 0.50, 𝑝𝑝 = 0.01). Тъй като структурата е предпоставена от предходната година, тя 

може да бъде счетена за предиктор за адаптиране на икономическите дейности към 

реалността на пандемията и обяснява около 22 % от вариациите, които се наблюдават 

в дела на преминалите към дистанционна работа хора над 50 г. по страни. От своя страна 

делът на преминалите към дистанционна форма на работа по страни при хората 

над 50 г. е свързан с вариациите в измененията на БВП по страни през време на 

първата вълна на пандемията (𝑟𝑟 = 0.37,𝑝𝑝 < 0.1). Това е една от нишките, която 

обяснява различното представяне на страните в икономическо отношение през 

време на пандемията.  

Извън посочените детерминанти дотук, разликите в заетостта и икономическото 

развитие могат да бъдат потърсени в някои характеристики на самите заети и тяхното 

разпределение по страни. Трудно е да се открие общ модел по отношение на 

прекъсванията в труда според различни признаци. В анализа на официалните данни 

възрастта беше откроена сред детерминантите. По-младите поколения понасят по-

голяма тежест на пандемията в сравнение с по-възрастните на пазара на труда. Означава 

ли това, че възрастните се приспособили по-добре към промените. Данните от SHARE 

не потвърждават подобно наблюдение. Съществува връзка между възрастта и 

преминаването към дистанционна форма на работа, както за всички изследвани страни, 

така и отделно във всяка страна, но асоциацията е толкова слаба (𝑟𝑟 =  0.009, 𝑝𝑝 < 0.001), 

че по-скоро може да бъде тълкувана като потвърждение за липса на такава връзка поне 

сред заетите на 50 и повече години. Аналогични са изводите по отношение на 

асоциацията между възраст и обучаване в нови компютърни умения през пандемията 

(𝑟𝑟 = − 0.01,𝑝𝑝 < 0.001). Дали ще има обучение почти не зависи от възрастта.  
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При изследване на връзката между преминаване към дистанционна форма на 

работа и допълнително обучение в компютърни умения асоциацията също може да бъде 

отнесена към много слабите. От тук следва, че преминаването към дистанционните 

форми на работа в такива извънредни ситуации са по-скоро предпоставени от вече 

съществуващите умения на работната сила и респективно разпространението преди това 

на подобни форми на работа, включително предпоставено от структурите на 

икономиките на страните.  

 

Заключение 

В изследването страните бяха групирани с известни условности на силно 

засегнати, средно засегнати и слабо засегнати от пандемията. Най-тежки последици се 

наблюдават сред страните от южна Европа. При тях има съчетаване на продължителна 

пандемична обстановка и свръхсмъртност със средно пригодна икономическа структура 

за адаптиране към дистанционна дейност и големи дялове на туристическите дейности. 

Поради това наблюдаваните дялове на заети, преминали към дистанционна работа са 

относително малки, а прекъсванията в труда сравнително чести. Макар последните два 

показателя да се отнасят единствено за хората на 50 и повече години, те могат да 

послужат поне частично да обяснят защо тези страни са с най-тежките икономически 

последици поради 1) високото сходство в разпределението между хора над 50 г. по 

сектори на пазара на труда и разпределението на останалите поколения по същия 

признак; 2) наблюдаваните статистически значими връзки между тези два показателя от 

една страна и наблюдаваните структурни различия между икономиките според 

официалната статистика. Тези показатели свързват тези структурни различия и 

вариациите в измененията на БВП по страни. 

От тук могат да се направят няколко допълнителни важни извода. Първо, 

посочените показатели в подобни извънредни периоди, какъвто е затварянето на 

икономиките заради пандемията би следвало да се взимат под внимание наред с 

официалните статистики за заетостта и безработицата и могат да допринесат за 

обогатяване, допълване на анализа и обясняване на някои феномени, които могат да 

бъдат пропуснати. Второ, с използването на тези показатели се потвърди значението на 

предпоставената структура на икономиките, което е важно за тяхната адаптивност в 

извънредни ситуации и сигнал за политиките кои отрасли и форми на труд да бъдат 

стимулирани в бъдеще.    
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В страните от централна и източна Европа, между които и България съществува 

най-голям потенциал за подобряване на структурата на икономиката в тази посока. 

Структурите на икономиките според възможността за преминаване към дистанционни 

форми на труд са предикторите, които поставят тези страни в средата според 

икономическите последици, при все че те са се справили най-добре със смъртността. 

Страните от западна и северна Европа, които са се справили относително най-

добре в социално-икономическо отношение разполагат с най-приспособима структура 

на икономиката, което позволява повече хора да преминат в дистанционни форми на 

труд и да се смекчи въздействието на иначе високите коефициенти на смъртност.  

Възрастната работната сила не е в уязвима позиция за разлика от предишни 

кризисни ситуации на пазара на труда в Европа. Освен това няма съществени различия 

между разпределението по сектори според възрастта от гледна точка на потенциала за 

дистанционна работа. От тази перспектива изглежда, че опасенията за негативно 

въздействие на остаряването на работната сила върху способността на икономиките за 

преход към бъдеще с повече дистанционни форми на труд не бива да се преувеличават.  
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Резюме 

В съвременната икономика, тенденциите и предизвикателствата, наложени от  

глобализацията, технологичният прогрес, автоматизацията и дигитализацията придават 

нов смисъл на характера на труда и водят до съществени промени в структурата на 

заетостта. Тази трансформация дава основание да се говори за нов модел на 

сътрудничество или конкуренция между машините и хората на работното място, като 

поставя нови изисквания към образователно-квалификационното равнище на работната 

сила и възможностите за професионална реализация. Целта на статията е да се 

дискутират въпроси относно предизвикателствата, предимствата и недостатъците от 

интегрирането на изкуствения интелект и роботите на все повече работни места и 

начина, по който това ще определи бъдещето на работните места.  

Ключови думи: нов характер на труда,  автоматизация, интелигентна 

автоматизация, изкуствен интелект, роботизация 
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ROBOTIZATION AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE - A NEW 

MODEL OF COOPERATION AND / OR INTERACTION BETWEEN 

MACHINES AND PEOPLE IN THE WORKPLACE 

 

Katya Nedelcheva Antonova, Pavlina Lyubenova Ivanova 

 

Abstract 

In today's economy, the trends and challenges posed by globalization, technological 

progress, automation and digitalisation give new meaning to the nature of work and lead to 

significant changes in the structure of employment. This transformation gives grounds to talk 

about a new model of cooperation or competition between machines and people in the 

workplace, setting new requirements for the educational and qualification level of the 

workforce and opportunities for professional realization. The aim of the article is to discuss 

questions about the challenges, advantages and disadvantages of integrating artificial 

intelligence and robots in more and more jobs and how this will determine the future of jobs. 

Keywords: new nature of work, automation, intelligent automation, artificial 

intelligence, robotics 

 

Въведение 

През последните години компаниите използват все повече нови технологии, за да 

повишават ефективността и производителността си, да разширяват пазарите си и да се 

конкурират в световен мащаб. Акцентът в новите бизнес модели е поставен върху 

развитието на технологии, като големи данни и техния анализ, автономни роботи, 

реалновремеви симулации, хоризонтална и вертикална интеграция на системите, 

интернет на нещата, кибер сигурност, облачни технологии, добавено производство (3D 

принтинг), добавена  реалност и др.  

Напредъкът в цифровите технологии, в съчетание с други базови технологии, 

променя начинът на изследване, разработване, произвеждане и реализиране на пазара и 

генериране на стойност от продуктите и свързаните услуги. Процесите, свързани с 

технологичния прогрес, продължаващата автоматизация и ускоряването на 

дигитализацията  дават отражение върху качеството на живот, върху начина по който 
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хората учат, работят и общуват, както и върху взаимоотношенията им на работното 

място.  

Съвременнитe информационни технологии и поява на машини, задвижвани от 

изкуствен интелект вече са повлияли света на труда през 21 век в значителна степен. 

Компютрите, алгоритмите и софтуерът опростяват ежедневните задачи и е невъзможно 

да си представим по-голямата част от живота без тях, но дали е възможно да си 

представим как голяма част от производствения процес може да се управлява без 

човешка сила?  

Анализирайки опитът от миналото и тенденциите, касаещи бъдещето, пред 

специалистите по управление на човешките ресурси се появяват редица  въпроси: Как 

ще изглежда бъдещият свят на труда? Дали хората ще отделят все по-малко време за да 

работят и осигуряват своя поминък? Какво ще се случи с масовата безработица, масовата 

бедност и социалните изкривявания ако в новия свят голяма част от работните задачи се 

изпълняват от роботи и алгоритмите играят все по-важни роли?  

Ясно и сигурно е, че новите технологии ще имат основно въздействие върху 

световния пазар на труда през следващите години и то не само при индустриалните 

работни места, но и в сектора на услугите, медицината, образованието (например с 

масовото онлайн обучение), транспорта, земеделието, горско стопанство и др. 

(Bloss, 2011; Lorentziadis, 2014). Изследване на 702 професии идентифицира, че 

рисковите работни места включват счетоводители, анализатори на пазарно проучване, 

обслужване на клиенти, търговски персонал, офис административни служители и 

др. (Frey & Osborne, 2013). Стига се до извода, че 47% от работните места са изложени 

на риск да не бъдат заети от хора, благодарение на умните технологии, изкуствения 

интелект, роботите и алгоритмите (Frey & Osborne, 2013) . Brougham и Haar (2018) 

прогнозират, че до 2025 г.  това ще бъдат една трета от сегашните работни места. Много 

от тях не са за нискоквалифицирани длъжности, а високоплатени работни места, 

предимно в сектора на услугите. 

В литературата се разглеждат няколко сценария, като контрастът е между 

възможността интелектуалните машини да отговарят на всички човешки нужди и 

бъдеще, в което роботите контролират и доминират над човечеството, т.е. машините ни 

управляват. Съществува и трета възможност: алтернативно бъдеще, в което 

интелигентните устройства, подпомагат човека, увеличават неговите възможности 

хилядократно, като се гарантира човешкия контрол над процесите. Това е добра 
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перспектива, ориентирана към човека, позволяваща на хората да мислят, създават и 

действат по необикновени начини, чрез комбиниране на досегашния им опит с новите 

технологии, за да произвеждат и предлагат това, което съвременните потребители искат 

(Li, 2018; Robert et al., 2020; Shneiderman, 2020a). 

В този контекст целта на статията е да се дискутират въпроси, свързани с 

предизвикателствата, предимствата и недостатъците от интегрирането на изкуствения 

интелект и роботите на все повече работни места и начина, по който това ще определи 

бъдещето на работните места.  

1. Изкуствен интелект и роботика – въздействие върху работните места 

Използването на машини (роботи) на работното място е факт, но докато в 

началото те са създадени за изпълнение на прости и монотонни задачи, в днешно време 

могат да „мислят“, т.н. изкуствен интелект. Стратегията на ЕС за промишлената 

политика (2018) очертава текущото развитие по следния начин: „Технологията за 

роботика ще стане доминираща през следващото десетилетие. Роботиката има 

потенциала да промени живота и трудовите практики, да повиши ефективността и нивата 

на безопасност, да осигури повишени нива на обслужване.“  

Използваните роботи могат да се класифицират според спецификата на работното 

място, а именно (Таблица 1): 

Таблица 1 

Класификация на роботите, според спецификата на работното място 

Индустриални 

роботи 

Създаването им цели автоматизация на масовото производство в 

индустрията. Тежката за изпълнение от оператора дейност се извършва по 

конкретно зададен алгоритъм без голяма необходимост от обратна връзка. 

Постигат се максимална повторяемост, скорост на операциите, точност на 

позициониране на изпълнителния механизъм чрез калибриране, качество 

на продуктите, увеличаване производителността и намаляване на 

себестойността; 

Минни роботи Използват се автономни, полуавтономни и телеуправляеми роботи за 

изкопни, товаро-разтоварни и транспортни дейности; 

Разузнавателни 

роботи 

Използват се в опасна за човека среда, често за работа под водата, в 

космоса, под земята за проучване, за обезвреждане, за почистване на 

токсични отпадъци и др. Целта е да се събира информация, вкл. и визуална 

за състоянието на проучвания обект; 

Космически 

роботи 

Разработват се специални хуманоидни роботи за изследване на други 

планети, за товаро-разтоварни дейности извън космическата станция, за 

обследване, обработка и предаване на визуална информация, за 
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изпълняване на дейности в условията на безтегловност и вредните 

космически лъчения; 

Медицински 

роботи 

Използват се в различни области, като диагностика, медицински грижи, 

хирургия и др.; 

Наноботи Нанороботиката е технология за създаване на машини или роботи, чиито 

компоненти са с размери от порядъка на нанометри. Целта е да се създадат 

роботи, които да изпълняват задачи на микрониво. Възможни области са 

микрохирургията (на ниво клетка), производство на оръжие и др.; 

Военни роботи Управляеми от разстояние манипулатори, които се използват за 

разузнавателни и бойни цели, за обезвреждане на взривни устройства и др.; 

Групова 

роботехника 

Моделират се групи от хиляди миниатюрни роботи на принципа на 

групите на мравките и пчелите. Те изпълняват различни задачи заедно, 

като един организъм и предимството,  е че при загубата на част от тях не 

се нарушава общото изпълнение на задачата; 

Персонални 

роботи 

Домашни роботи, които извършват прости операции, като почистване, 

косене на трева и др. 

Чатботи Интелигентни решения, които автоматизират отнемащи време задачи. 

 

По данни на Световния икономически форум (2018) до 2022 г. навлизането на 

различните видове роботи в дейността на компаниите ще има следното изражение 

(фиг.1). 

 

Фиг. 1 . Приложение на различните видове роботи в дейността на компаниите и 

водещи сектори на приложение 

Източник: Future of Jobs Report 2018, World Economic Forum 
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Понятието „изкуствен интелект“ е предложено от Джон Маккарти (1958) и по-

късно от Стюарт и Питър (1995) (Wisskirchen, 2017). Lucci and Kopec (2016) определят 

изкуственият интелект като способност за създаване на компютърен софтуер, който 

демонстрира мислене, сравнимо с това на хората, а според Chui et al. (2015), изкуственият 

интелект е способен да възприема, анализира и взаимодейства със заобикалящата го 

среда, да се учи от предишен опит и да решава автономно сложни проблеми без намесата 

на човека. След огромният напредък в големите данни и техният анализ, интернет 

свързаността, високоскоростните процесори, кибер сигурността, имитацията и 

моделирането, облачните технологии, добавеното производство (3D), интелигентният 

софтуер и автономните роботи могат да изпълняват сложни задачи извън човешките 

възможности (Lucci & Kopec, 2016, Ruessman et al). Освен, че изпълнението на задачите 

е изключително бързо, интелигентните системи и роботи елиминират грешките и 

рисковете от пристрастия, свързани с хората. Различни са подходите, които изследват и 

анализират изкуствения интелект, а именно: невронни изчисления, извличане на данни, 

генетични алгоритми, експертни системи, изкуствена невронна мрежа (ANN) 

(Kantardzic, 2011).  

Разпространението на иновации, свързани с роботиката и изкуствения интелект 

има важни последици за промените в характера на труда, работните места и 

професионалните рискове, които застрашават работещите. Роботите предлагат 

възможност за достигане и поддържане на високи нива на промишлено производство, 

позволят извършването на продуктивни дейности и задачи, като анализиране, одитиране 

и редактиране на масивни бази данни или работа в среда, която е твърде трудна или 

опасна за здравето на хората. 

Тенденциите са бързо променящо се разделение на труда между хората, машините 

и алгоритмите. В доклада на Световния икономически форум "Бъдещето на труда" (2018) 

се посочва, че към 2018 г. средно 71% от общите работни часове в отраслите са се 

извършвали от хора, в сравнение с 29% от машини или алгоритми. До 2025 г. се очаква 

тази средна стойност да се е изместила на 48% от работните часове, изпълнявани от 

хората, при 52% - от машини или алгоритми (виж фиг.2). Разширяването на дела на 

машините при изпълнението на задачите ще бъде особено изразено във вземането на 

решения, административните процеси и отговорността за търсенето и откриването на 

информация. Дори по отношение на работата, изпълнявана в огромна степен от хора към 
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днешна дата - комуникация, взаимодействие, координиране, управление и консултиране 

- ще започне да се извършва от машини, макар и в по-малка степен. 

 

Фиг. 2.  Разделение на труда като дял на отработените часове в % 

Източник: Future of Jobs Report 2018, World Economic Forum 

По отношение на въздействието върху организацията на труда, перспективата е 

по икономически причини многобройни задачи в бъдеще да бъдат изпълнявани от 

интелигентен софтуер или машини, а не от хора, като разграничението, направено в това 

отношението няма да е толкова между физическата и когнитивната работа, а преди 

всичко между рутинна и нерутинна работа (Jaimovich and Siu, 2012). Като виртуален 

служител, изкуственият интелект работи 24/7 и може да се интегрира с множество 

платформи, апликации, CRM системи и друг софтуер. Поради това той може да извършва 

широк кръг задачи според нуждите на организацията за оптимизиране на разходите, 

оптимизиране на работата на персонала, подобряване комуникацията с клиентите. 

Работодателят не трябва да плаща за него заплати, данъци, осигуровки, обезщетения, и 

да му осигурява отпуска. Но, най-големите ползи, произтичат от по-широкото 

използване на роботи, които заместват хората, работещи в нездравословна или опасна 

среда - в космоса, отбраната, сигурността, ядрената индустрия, под водата, мините, 

строителството, транспорта, противопожарната дейност и др., както и работниците, 

изпълняващи дейности, които предполагат физически, ергономични и психосоциални 

рискове (Антонова, 2020). Въвеждането на роботиката и изкуствения интелект в много 

сфери на дейност дава възможност и за по-добрата интеграция на някои уязвими групи 

– възрастни и инвалиди. 

Освен ползите обаче могат да бъдат откроени и някои недостатъци от 

използването на роботи и изкуствен интелект. Изкуственият интелект не може да 

функционира без участие на човек, тъй като той все още само възпроизвежда алгоритми, 
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създадени от хората. Той се учи на база човешките предубеждения, което предполага 

елементи на дискриминация. На роботите им липсват чувства като емпатия и емоция или 

емоционална интелигентност, характерни за професиите на учителя, психолога, 

треньора, мениджъра и др. Липсва им и интуиция - тази нелогична, почти мистична 

способност е присъща само на човека и често му помага да взема правилното решение, 

въпреки фактите и логиката. 

Масовото използване на автоматизирани системи на работните места води и до 

професионални рискове, свързани с работа в неподвижно положение на тялото и на 

физическо обездвижване на работното място, което се свързва с повишени здравни 

рискове като стрес, депресия и тревожност (Антонова, 2020). Също така масовото 

навлизане на новите технологии може да причини на работещите психологически и 

социален тормоз, стрес от липсата на сигурен и постоянен статут, страх от оставане без 

работа. 

 

2. Изкуственият интелект и роботиката като част от новата реалност в 

управлението на човешките ресурси (УЧР) 

Изкуственият интелект е широко разпространен в нашето ежедневие и в този 

смисъл ролята му при управлението на човешкия фактор придобива важно значение. 

Бъдещето на УЧР е неразривно свързано с технологиите. Интегрирането им предполага 

големи промени в съдържанието на работата, разширяване квалификационните профили 

на заетите и нов дизайн на трудовите компетенции, нови програми за адаптиране и 

подготовка на кадрите и др. Навлизането на технологиите и в управлението на хората 

има потенциала да промени мениджмънта на човешките ресурси чрез повишаване на 

ефективността и подобряване на трудовото представяне. Те помагат на специалистите 

ЧР да вземат по-интелигентни решения, да вършат повече работа с по-малко усилия и да 

преместят фокуса си от рутинните задачи, за да поемат по-стратегическа роля в бизнеса 

с помощта на иновациите, като им се дава възможност да се фокусират върху по-високата 

добавена стойност в работата си. Ето защо технологиите и изкуственият интелект се 

превръщат в ключови елементи на практиките по УЧР.  

Използването на роботи, в т.ч. изкуствен интелект за нуждите на УЧР намира 

приложение в няколко аспекта:  

1) Много от рутинните задачи на специалистите по УЧР, свързани с 

администрирането на персонала включват обработване на документи, проверяване на 
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формуляри, проучване на промени в трудовото законодателство, анализ на данните за 

персонала в организациите с цел установяване на съответствие и балансирано 

вземане на решения. Изкуственият интелект, в ролята на дигитален асистент за 

управление, може да автоматизира рутинните дейности, така че да позволи на HR 

отделите да инвестират повече време в по-креативни и стратегически дейности. В тази 

връзка са разработени и се използват интелигентни системи за подпомагане 

установяване на съответствието при вземане на решения, свързани с тези задачи, както 

и с определянето на потребностите от персонал (Jantan et al., 2010; Masum et al., 2018; 

Strohmeier & Piazza, 2015; Daramola et al., 2010; Ramar & Sivaram, 2010; Chien & Chen, 

2008).  За разлика от човека, който се основава на субективни чувства и не винаги спазва 

правилата, изкуственият интелект не може да наруши установения ред за вземане на 

решения и затова е по-безпристрастен и обективен.  

2) Изкуственият интелект може да бъде използван при набирането и подбора 

на нови служители, като спомага получаването на повече информация от портфолиата 

на кандидатите. Разработват се приложения, които да направят процеса на търсене и 

наемане на служители по-лесен, по-бърз, по-безпристрастен и почти напълно 

автоматизиран. Техника, която често се използва при набирането на персонал е Data 

Mining. Simoudis (1996) определя тази техника като „извличане на валидна, неизвестна 

досега, разбираема и действаща информация от големи бази данни чрез автоматично или 

полуавтоматично устройство и използването й за вземане на важни бизнес решения“. 

Приложенията за извличане на данни не се ограничават само до извличане на 

информация от огромна база данни, а дават възможност за анализ и прогнозиране на 

потенциални значими имплицитни и неизвестни досега асоциации. Според Kantardzic 

(2011) извличането на данни има четири функции: асоцииране, групиране, класификация 

и прогнозиране. Chien & Chen (2008) предлагат системата за извличане на данни и 

вземане на решения, базирана на техниката на дървото, която се използва при 

разглеждане на огромно количество автобиографии. Според Strohmeier & Piazza (2015) 

извличането на информация на базата на данни е ефективна техника, която може да се 

използва за събиране и обработка на факти от автобиографиите, като анализът на текста 

може да даде информация и за настроенията на кандидатите и ги класифицира в 

„положителни“ и „отрицателни“. 

В процеса по подбор на персонал могат да се използват чатботи, настроени със 

специални въпроси, с помощта на които да се направи първоначалният подбор по 
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документи. Чатботът може да систематизира и категоризира получените данни, така че 

да спести време на специалистите ЧР. При подбора на персонал например, се използват 

софтуери, които на базата на  невронни езици взаимодействат с кандидатите чрез 

слухови или текстови методи (Akash & Anusha, 2018). Кандидатите се явяват на интервю 

за работа след като е оценена кандидатурата им по документи. Чатботът комуникира в 

реално време под формата на скринингово интервю, извършва различни тестове за 

оценка и отговаря на въпросите на кандидатите. Според Burgess (2018) чатботът има 

значителен потенциал да подобри представянето на кандидата, тъй като прави постоянни 

моментални актуализации по време на процеса на кандидатстване. Примери за 

съвременни чатботове при набиране на персонал са Mya, HireVue и Wendy. Използването 

на изкуствения интелект и роботиката в дейностите по набиране и подбор игнорира 

различията по дискриминационен признак, които при други обстоятелства често оказват 

влияние. 

3) Появата на изкуствен интелект в УЧР дава възможност за използване на 

„умни“ системи и алгоритми, които събират, подреждат и анализират данни и извършват 

когнитивни изчисления. Изкуственият интелект е в състояние според зададените 

параметри да изчисли кои от служителите се справят със зададените им задачи, както и 

нагласите на някои от тях да се откажат. Това дава възможност той да намери 

приложение и в дейности като анализ на трудовото представяне и на ефективността 

на работа на заетите.  На базата на така направената с помощта на алгоритмите на 

изкуствения интелект  оценка  на трудовото представяне на заетите, може да бъде 

препоръчано на мениджърите освобождаване от работа при несправяне или повишаване 

при справяне със задълженията, Ето защо обаче, за да бъде адекватна тази оценка е важно 

да бъдат уточнени ясно използваните данни и факти, на които се базира. 

4) Мениджърите и служителите  могат да се възползват от обучения, които са в 

съответствие с техните нужди и цели за развитие, използвайки интелигентна 

автоматизация, което дава възможност изкуственият интелект и роботиката да намерят 

приложение в дейностите по непрекъснато обучение на работното място и 

повишаване на квалификацията и компетенциите на работещите. Предимство от 

използването им е както идентифициране на нуждите от обучение, така и възможността 

изкуственият интелект да предложи на служителите персонализиран и ангажиращ, 

специално разработен курс за обучение в съответствие с техния кариерен път, 

потребности и цели.  
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Освен възможностите, които предоставят изкуствения интелекти и роботиката 

поставят пред лидерите и специалистите ЧР предизвикателството за компетентно 

съчетаване на човешките и софтуерните ресурси, преодолявайки съществуващите 

несъответствия и появата на нови рискове на работното място. Предизвикателствата са 

свързани и с факта, че значителни промени ще претърпят икономическата структура, 

работните взаимоотношения, работните профили и добре установените моделите на 

работното време и възнаграждения.  

Предизвикателства пред работодателите и специалистите ЧР в контекста на 

взаимодействието на изкуствения интелект и човека на работното място 

Новите задачи на работното място провокират търсенето на нови умения. 

Основно предизвикателство се оказва несъответствието в квалификацията и уменията на 

търсещите работа и търсенето на определени умения, от страна на работодателите в 

съответствие с навлизането на новите технологии на работното място. Във времената на 

бърза технологична промяна уменията, използвани от днешната работна сила, остаряват 

по-бързо от всякога, което налага увеличаване на инвестициите в обучение. Липсата на 

уменията са реалност и работодателите са отговорни да осигурят обучение за цялата си 

работна сила, от ново постъпващите до висшето ръководство. Свидетели сме, че 

трудовият живот се удължава и възрастта на работната сила се увеличава, което определя 

необходимостта работодателите да дадат приоритет на повишаването на квалификацията 

и преквалификацията на хората на всички възрасти и етапи в рамките на настоящата им 

работна сила за да запазят стойността и потенциала на всеки служител.  

Като най-добре отговарящи на изискванията на новия пазар на труда са хората, 

които притежават знания в областта на математиката и информационните технологии. 

Разбира се не е необходимо всеки служител да е ИТ специалист, но трябва да има 

основни аналитични и технически познания, да умее да навигира в интернет и да работи 

безопасно в социалните мрежи. Взаимодействието между хората и машините трябва да 

има и припокриване в зоната на отговорността т.е. хората да могат да ги управляват и 

координират. Това предполага нарастването на търсенето на служители със социална и 

интердисциплинарна компетентност (Bochum,  2015). Други качества умения, които са 

все по-важни за работната сила са креативността и гъвкавостта, в бъдеще ще се очаква 

служителите да имат критично и абстрактно мислене  (WEF, 2016).  

https://www-hrreview-co-uk.translate.goog/shop/leadership-skills-online-course?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=bg&_x_tr_hl=bg&_x_tr_pto=ajax,elem
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Специализираните знания или високата квалификация ще станат по-малко важни, 

тъй като  специфичната работа вероятно ще бъде извършвана от интелигентен софтуер 

или машина (Wolter, 2015). Вече няма да се изискват работници с познания, фокусът по-

скоро ще бъде върху това как да се намират творчески решения на проблемите на базата 

на данни, събрани предварително от софтуера (Anderson, 2015).  

Ключът към позитивното и проактивно управление на тези тенденции ще бъде 

прилагането на всеобхватен подход от страна на мениджърите и специалистите ЧР към 

планирането, преквалификацията и усъвършенстването на работната сила.  

Друг важен момент е, че с увеличаване на използването на изкуствения интелект 

и роботиката в дейността на много организации промяна ще претърпят и някои условия 

на труд като работно време, което ще става все по-гъвкаво и работно място, което ще 

става все по-променливо и отдалечено. 

С използването на изкуствения интелект се появяват нови рискове на работното 

място. В тази връзка някои европейски страни вече включват въпросите за роботиката в 

своите национални програми и се опитват да насърчат безопасното и гъвкаво 

сътрудничество между роботите и хората, за да постигнат по-добра производителност. В 

този смисъл съществуват предизвикателства, които трябва да бъдат анализирани и 

решени. Някои от тях са:  

- рискове от взаимодействието „човек – робот“; 

- правна отговорност в случай на възникнали злополуки; 

- лична неприкосновеност и защита на личните данни; 

- необходимост от регулиращи закони и правила, които да гарантират правата на 

човека; 

- необходимост от обучение на хората за комуникация с изкуствения интелект в 

работната среда. 

 

3. Препоръки 

Изложеното до тук дава основание да се направят конкретни препоръки, насочени 

към законодателството, образователната система и управлението на човешките ресурси.   

На фона на постоянно напредващите технологии законодателите изостават с 

формулирането на необходимата правна рамка. В контекста на влиянието, което 

цифровизацията оказва на пазара на труда актуализирането и усъвършенстването на 
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законодателството трябва да е по посока на защитата на интелектуалната собственост, 

сигурността на трудовите правоотношения, организацията на труда и поверителността 

на данните. Националните и европейските институции трябва да сътрудничат във връзка 

с:  

- разработване на набор от изисквания и норми за безопасна работа и добри 

практики при взаимодействието между роботите и хората;  

- проектни указания за ергономията на роботиката; 

- техники за валидиране и проверка за правилно прилагане на нормите; 

- актуализиране на регулациите на пазара на труда, така че да допълнят нови те 

организационни модели. 

 Необходимо е също така преосмисляне на образователните системи, повечето 

осигуряват високопрограмно обучение, но прилагат и редица практики от миналия век, 

които не отговарят на съвременните и бъдещите изисквания на пазара на труда. Именно 

образованието е най-важното звено на сложната екосистема, която трябва да подготви 

хората за предизвикателствата на четвъртата и петата индустриални революции.  

Скоростта, с която се променя индустриалната структура и съответно трудовия 

пазар, значително скъсява хоризонта за адекватен отговор от страна на образователната 

система, така че да създаде условията, нужни на личността, за да се адаптира успешно 

към новите промени. Представата за бъдещата професия вече не е тясна и ограничена и 

това изисква  нов вид умения - креативно и критично мислене, предприемаческа, 

финансова и стартъп култура, дигитални и езикови компетенции и др., които да осигурят 

възможност за по-успешно включване на пазара на труда, за вземане на правилни бизнес 

и управленски решения и за развитие на потребност от личностно усъвършенстване. 

Образователната система трябва да предложи изграждане на тези нови знания и умения, 

които да гарантират на обучаващите се устойчива професионална и личностна 

реализация в условията на взаимодействие с роботиката и изкуствения интелект. 

Препоръките, които може да се формулират са:  

- да се направи всеобхватен анализ на вида обучения, които са необходими за 

бизнеса, работещ с новите технологии;  

- образователните институции да променят образователният продукт и начинът, 

по който се предлага образователната услуга;  

- да се предлагат персонализирани обучения;  

- да се създаде възможност за социално споделяне на знанията и опита.  
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Подготовката на хората за комуникация и работа в сътрудничество с изкуствения 

интелект се изразява в обучението им по нови, адекватни учебни програми, както в 

средните, така и във висшите училищата. В обучителните модули могат да бъдат 

включени видеа, уебинари, виртуални класни стаи, чатботове и цифрови асистенти, 

ролеви игри и др. Това предполага и съчетаване на традиционното с виртуално 

образование, и използване на нови, по-ефективни подходи и методи за преподаване и 

учене. По този начин и благодарение на съвременните технологии хората ще имат достъп 

до образование не само по всяко време и от всяка точка на света, но и на всякаква възраст. 

Ключовите препоръки, които могат де се направят по отношение на управлението 

на човешките ресурси са насочени както към самите мениджъри на организациите, така 

и към специалистите ЧР, които подпомогнати и от новите технологии трябва да създадат 

добри управленски практики и условия на труд за работещите в среда на взаимодействие 

и сътрудничество между човека, роботиката и изкуствения интелект. В този смисъл, те 

са: 

- Функцията по УЧР, която бързо става все по-стратегическа, използвайки нови 

аналитични инструменти, да открие тенденциите в таланта и пропуските в уменията, 

които могат да помогнат на организациите да изградят своите стратегии за управление 

на таланти, и така да увеличат възможностите си за възползване от трансформационните 

тенденции; 

- Да се изгради нов подход за планиране на работната сила и управлението на 

таланта; 

- Тъй като физическите и организационните граници вече са различни и в 

бъдеще тенденцията ще е нарастваща, организациите ще трябва да станат значително по-

гъвкави в начина, по който мислят за управлението на работата на хората и за работната 

сила като цяло.  

- Изграждане на дигитални платформи за таланти, даващи възможност 

фрийлансъри и независими професионалисти да си сътрудничат от разстояние;  

- Да се променят начина и фокуса на обучението на служителите; 

- Да се прилагат управленски подходи, даващи възможност за изграждане на 

ефективни екипи. 
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Заключение 

Периодът, в който се намираме в момента се определя като нова индустриална 

революция, в резултат на която се очакват значителни промени в начина, по който ще се 

работи и работата, която ще се извършва в много близко бъдеще. Трансформацията е в 

действие и в резултат на това, на преден план излизат някои въпроси и 

предизвикателства: Появява ли се нов модел на сътрудничество и взаимодействие между 

човека и машините? Всъщност сътрудничество или конкуренция ще съществува между 

хората и роботите или пък конкуренция в условията на сътрудничество? Експертите все 

още нямат категоричен отговор по тези въпроси, затова и проучванията трябва да 

продължат, но е важно законодателството, образователната система и бизнеса да се 

подготвят за тези предизвикателства. 

 

Използвана литература 

1. Akash, B. & Anusha, D. K. (2018). RecruitmentChatbot. International Research 

Journal of Engineering and Technology. 5(8), 1248-1250. 

2. Anderson, (2015). The Future of Work? The Robot Takeover is Already Here 27. 

3. Antonova, K., (2020). Profesionalni riskove za zaetite v novite uslovia na trud Izvestia 

Sp. Ikonomicheski universitet - Varna, Varna: Nauka i ikonomika, 64, 2020, 4, 366 - 

380. 

4. Bochum, B. (2015). Gewerkschaftliche Positionen in Bezug auf “Industrie 4.0. in 

Botthof/Hartmann (eds), Zukunft der Arbeit in Industrie 4.0, 36.  

5. Bloss, R. (2011). Mobile hospital robots cure numerous logistic needs. Industrial 

Robot: An International Journal, 38(6), 567–571. 

6. Brougham, D., & Haar, J. (2018). Smart Technology, Artificial Intelligence, Robotics, 

and Algorithms (STARA): Employees’ perceptions of our future workplace. Journal 

of Management & Organization, 24(2), 239-257. doi:10.1017/jmo.2016.55 

7. Burgess, A. (2018). AI in Action. In The Executive Guide to Artificial Intelligence (pp. 

73-89). Palgrave Macmillan, Cham. 

8. Chien, C. F., & Chen, L. F. (2008). Data Mining to Improve Personnel Selection and 

Enhance Human Capital: A Case Study in High-Technology Industry. Expert Systems 

with Applications, 34(1), 280-290. 

9. Chui M, Manyika, J. and Miremadi, M. (2015). Four fundamentals of workplace 



Антонова, К. и Иванова, П. Роботизацията и изкуственият интелект – нов модел на 

сътрудничество и/или взаимодействие между машините и хората на работното място,  

с. 60–76 

ISSN 2738-8719  75 

automation. McKinsey Quarterly November 2015.  Available at: 

http://www.mckinsey.com/business- functions/business-technology/ our- 

insights/four-fundamentals-of-workplace- automation [accessed 20 June 2019]. 

10. Daramola, J. O., Oladipupo, O. O. & Musa, A. G. (2010). A Fuzzy Expert System 

Tool for Personnel Recruitment, International Journal of Business Information 

Systems, 6 (4), 444- 462. 

11. EU industrial policy strategy: Council adopts conclusions, Available at: , 

http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2018/03/12/eu-industrial-

policy-strategy-council-adopts-conclusions, [accessed 20 June 2019].  

12. Frey and Osborne, (2013). The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to 

Computerization, (2013) 1. 

13. Jaimovich, Siu, (2012). The Trend Is the Cycle: Job Polarization and Jobless 

Recoveries, 2012, 8 ff. 

14. Jantan, H., Hamdan, A. R., & Othman, Z.A. (2010). Intelligent Techniques for 

Decision Support System in Human Resource Management. Decision Support 

Systems: Advances in, Ger Devlin (Ed.), InTech Europe Open Publishing, 261-276. 

15. Kantardzic, M. (2011). Data Mining: Concepts, Models, Methods, and Algorithms. 

IEEE Press and John Wiley, Hoboken, NJ.  

16. Li, F. (2018). How to make A.I. that’s good for people. The New York Times (March 

7, 2018). Available at: https://www.nytimes.com/2018/03/07/opinion/artificial-

intelligence-human.html [accessed 20 June 2019] 

17. Lorentziadis, M. L. (2014). A short history of the invasion of robots in surgery. 

Hellenic Journal of Surgery, 86(3), 117–121. 

18. Lucci, S. Kopec, D., (2016). Artificial Intelligence in the 21st Century: a Living 

Introduction. Second edition. Mercury Learning and Information, Duxbury. 

19. Marc Ingo Wolter at. All ‘Industrie 4.0 und die Folgen fьr Arbeitsmarkt und 

Wirtschaft’ (2015) IAB Forschungsbericht 8/2015, Institute for Employment 

Research, 12. 

20. Masum, A. K., Beh, L. S., Azad, A. K. and Hoque, K. (2018). Intelligent Human 

Resource Information System (iHRIS): A Holistic Decision Support Framework for 

HR Excellence. International Arab journal of Information Technology, 15(1), 121-

130. 

http://www.mckinsey.com/business-
http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2018/03/12/eu-industrial-policy-strategy-council-adopts-conclusions
http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2018/03/12/eu-industrial-policy-strategy-council-adopts-conclusions


Списание „Човешки ресурси & Технологии = HR & Technologies“, Сдружение „Креативно 

пространство“, Брой 1 / 2021 

 

ISSN 2738-8719  76 

21. Ramar, K. & Sivaram, N. (2010). Applicability of clustering and classification 

algorithms for recruitment data mining, International Journal of Computer 

Applications, 4 (5), 23-8. 

22. Robert, L. P., Bansal, G., & Lütge, C. (2020). ICIS 2019 SIGHCI Workshop Panel 

Report: Human– Computer Interaction Challenges and Opportunities for Fair, 

Trustworthy and Ethical Artificial Intelligence. AIS Transactions on Human-

Computer Interaction, 12(2), 96-108. 

23. Ruessman M. et al. (2015). Industry 4.0: the Future of Productivity and Growth in 

Manufacturing Industries. Boston Construction Group, Boston, MA 2015. 

24. Schwab, K., (2016). The fourth industrial revolution. Available at: 

https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-

means-and-how-to-respond/  [accessed 20 june 2019]. 

25. Shneiderman, B., (2020). Human-centered artificial intelligence: Reliable, safe & 

trustworthy, International Journal of Human-Computer Interaction, 36(6), 495-504.  

26. Simoudis, E. (1996). Reality check for data mining. IEEE Expert: Intelligent systems 

and their applications, 11(5), 26-33. 

27. Strohmeier, S. & Piazza, F. (2015). Artificial Intelligence Techniques in Human 

Resource Management – A Conceptual Exploration. In C. Kahraman, S.Ç. Onar 

(Eds.), Intelligent Techniques in Engineering Management. Cham: Springer 

International Publishing. 149-172.  

28. Wisskirchen G., Biacabe, B., Bormann, U., (2017). Artificial Intelligence and Robotics 

and Their Impact on the Workplace, IBA Global Employment Institute 

29. World Economic Forum (2018). Future of Jobs Report 2018.  

https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/
https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/


Списание „Човешки ресурси & Технологии = HR & Technologies“, Сдружение „Креативно 
пространство“, Брой 1 / 2021 

 

ISSN 2738-8719  77 

JEL: М12, М15, М53 

ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА ТРЕНИНГ ОБУЧЕНИЯТА В 

БЪЛГАРСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

Сълзица Георгиева Стефанова-Янева1, Велина Атанасова Колева2 

1 оперативен мениджър, Action COACH Bulgaria, София. E-mail: 
salzitsa.stefanova@gmail.com 
2 главен асистент, д-р, катедра Управление и администрация, Икономически 
университет, Варна. E-mail: v1koleva@ue-varna.bg 

 

Резюме  

Статията разглежда спецификата на дигиталното тренинг обучение и неговата 

роля при управление на хората в организацията. Актуалността на темата се поражда от 

факта, че последните проучвания показват тенденции на все по-активно използване на 

иновативни методи за обучение на служителите от страна на бизнеса в България.  

Цел на статията е да представи особеностите на дигиталното тренинг обучение 

(включително геймификация) и предимствата при прилагането му в български 

организации. В тази връзка дефинираме изследователска теза и хипотези, които 

апробираме в конкретна фирма – „Дрийм Бизнес Солюшънс“ ООД. 

Използваните методи за изследване включват: анкетно проучване в онлайн 

формат, фокус групи и дълбочинни интервюта. 

Резултатите от проучването очертават основни изводи относно дигитализацията 

на тренинг обученията, свързани с оптимизиране на разходите за време и труд, и 

повишаване мотивацията на обучаваните. Предложена е и методика за разработване на 

симулатор за обучение в изцяло дигитална среда. 

Ключови думи: дигитализация, тренинг обучения, управление на човешките 

ресурси, геймификация 
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DIGITALIZATION OF TRAINING IN BULGARIAN ORGANIZATIONS 

Salzitza Stefanova-Yaneva, Velina Koleva 

Abstract 

The article deals with the specifics of digital training and its role in human resources 

management. The topic’s relevance is driven by the fact that recent research highlights trends 

towards more active utilization of innovative personnel training methods by Bulgarian 

businesses. 

The article’s goal is to introduce the peculiarities of digital training (including 

gamification) and its advantages when applied by Bulgarian organizations. In this regard we 

define a researching thesis and hypotheses that we test within a specific business organization 

(Dream Business Solutions Ltd).  

Research methods utilized include online questionnaires, focus groups and detailed 

interviews. 

The results of the research outline our main conclusions regarding digitalization and 

personnel training, linked to optimization of costs, time, and effort and increased motivation of 

the trainees. We are also offering a methodology for development for a fully digital training 

simulator. 

Keywords: digitalization, training, Human resource мanagement, gamification 

 

Въведение 

Обучението винаги е заемало важно място в системата за  управление на 

човешките ресурси. Ролята му непрекъснато расте, а това е породено от много фактори 

на днешната бизнес среда, характеризираща се с динамичност и изменчивост. 

Глобализацията,  бурното развитие на информационните и комуникационни 

технологии,  които улесняват общуването между хората, огромната конкуренция и 

редица други, правят необходимостта от обучение на служителите неизбежна.  

Актуалността на темата за дигитализацията в тренинг обученията се поражда от 

факта, че последни проучвания показват тенденции на все по-активно използване на 

иновативни обучителни методи на служителите от страна на бизнеса. Създаването на 

дигитални инструменти за обучение е породено от  стремежа на мениджърите за 
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намаляване на разходите чрез минимизиране на човешкия фактор в обучителния процес, 

което в условия на  икономическа криза е напълно оправдано. Преглед на литературата 

в тази област показва, че подобна проблематика все още е слабо изследвана в 

българските организации. 

Цел на статията е да представи особеностите на дигиталното тренинг обучение 

(включително геймификация) и предимствата при прилагането му в български 

организации. Задачите, които си поставяме са свързани с: 

1. Характеристика и еволюция на дигиталното тренинг обучение в теоретичен 

аспект; 

2. Анализ на дигиталното обучение в представения обект на изследване – фирма 

„Дрийм Бизнес Солюшънс“ ООД, чрез апробиране на изследователска теза и 

хипотези с помощта на конкретни методи: анкетно проучване в онлайн формат, 

фокус групи и дълбочинни интервюта; 

3. Извеждане на резултати от проучването и основни изводи относно 

дигитализацията на тренинг обученията, свързани с оптимизиране на 

разходите за време и труд, и повишаване мотивацията на обучаваните. 

Предложена е и методика за разработване на симулатор за обучение в изцяло 

дигитална среда. 

 

1. Характеристика и еволюция на дигиталното тренинг обучение – 

теоретичен обзор 

 Тренинг обучение – същност, етапи и методи.  

Тренингът е високоефективна форма на обучение, при която се съчетава 

предаването на теоретични знания с практическото придобиване на умения. Основава се 

на групово-динамичния тренинг, при който ученето преминава през прекия опит на 

участниците. Този тип обучения се характеризират със значителна практическа работа и 

физическа динамика. Новите знания са нагледно демонстрирани и проигравани от 

участниците, което води до тяхното трайно усвояване и придобиване на умения за 

прилагането им (Стрижлев, 2015). 

Тренингът може да бъде разбиран в множество зависимости. Думата „тренинг“ е 

с английски произход (тренировка, курс, обучение) и на практика изразява по-широк 

обхват на обучението, отколкото подготовката и образованието в конкретна насока. На 

следващо равнище, терминът „тренинг“ е свързан с многобройните теории за ученето, 
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откъдето се заемат методите и подходите на социалното такова. Акцент се поставя както 

на ученето от конкретна социална ситуация, така и на социалния контекст и на основата 

на импулсите, обусловени от междуличностните отношения (Kolb, 1976). Третото 

измерение на термина подчертава развитието на социалната компетентност на индивида 

- социалното му поведение, професионалните му умения, методическите подходи и 

гражданските права като цел на тренинг-програмата. С други думи, тренинг обучението 

може да бъде  характерен подход към ученето и като процес на образование, който 

включва не само развиване на знанията, но и развиване социалните умения на 

участниците (Kolb, 1976). 

Ефективно ръководеният тренинг процес осигурява (Loo, 2004):  

• Автономно учене - запознаване и поемане на знания въз основа на собствено 

решение, с пълното приемане на личната позиция на участниците и максимална 

подкрепа за независимото позитивно мислене; 

• Ефект на синергия - взаимно обогатяване и образоване на всички участници, 

включително обучителите; всеки обучаващ може да се учи от учениците си, от жизнения 

им опит; синергията се постига при обединяването на позитивните усилия на всички; 

• Трансфер - възможността да се пренесат и използват знанията и опитът от 

тренинга в други области на живота; тренингът трябва да стане тренировъчно 

пространство, където се упражняват способностите така, че участвалите в него да бъдат 

по-добре подготвени за справяне с жизнените ситуации; това означава и способност на 

обучителите да направят програма, която да има реално значение.  

Етапите при конструиране на тренингова програма са (Янкова, 2016):  

1. Идентифициране на потребностите; 

2. Формулиране на целите; 

3. Избор на интерактивни методи на обучение; 

4. Разработване на детайлен план на отделните сесии; 

5. Съставяне на въпросник за оценка и обратна връзка. 

Най-съществен момент при обучение по време на тренинговите занятия са 

методите, които се използват за тяхното осъществяване. Изследвайки проблема в 

контекста на тренинговото обучение специалистите подчертават, че няма универсален 

метод за работа. Освен това липсва единство по отношение разбирането на този термин 

(Ivanova, A., Ivanova, G., Smrikarov (2009); Neumann H, Schupp W. (2003); Stamova, N., 
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Interreg (2017), Yankova, S. (2016)). Методите на обучение се подбират в зависимост от 

целта и задачите на тренинговото занятие. 

Образователният процес предлага улеснение тогава, когато е балансирано 

въздействието му върху емоционалния и рационалния елемент, движението и 

рефлексията, възбудата и потиснатостта, индивидуалната работа, дейността по двойки, 

в група, с конкретна цел, със съдействието на обучителя или без него (Kolb, 1985). Също 

така е подходящо да се редуват разнородни методи на работа. Тренинг методите могат 

да се обособят по различен начин (Kolb, 1985): дискусионни методи, постановъчни 

методи, игри с педагогически и психологически потенциал, методи на културните 

изразни средства, методи, свързани с автентичен опит, анкетни методи, техники за 

релаксация. 

Тренинг методите имат три общи черти - основават се на двупосочната 

комуникация (не само от обучаващия към участниците, но и обратно), използват 

елементите на груповата динамика и предоставят ново качество на авторитета. 

 

 Дигитализация в тренинг обученията – същност и еволюция 

Технологиите, свързани с дигиталната (цифрова) среда, засягат всеки аспект от 

нашето общество, икономика и култура. Новите медийни и комуникационни технологии 

(като например Интернет) могат да служат като инструмент за улесняване на достъпа до 

културно съдържание и образование. Те дават възможност за по-широко 

разпространение на културно и творческо съдържание, тъй като възпроизводството и 

повторната употреба са по-евтини и по-бързи (Digital culture for regional cohesion, 2011). 

• Глаголът „дигитализирам” е използван за първи път през 1953 година. Днес 

„дигитализация” („цифровизация”) означава преобразуване на аналогова информация 

под каквато и да било форма (текст, снимков материал, глас и др.) в дигитална (цифрова) 

форма чрез електронни устройства (скенери, камери и т.н.), така че информацията да 

може да се обработва, съхранява и предава чрез цифрови схеми, оборудване и мрежи. 

Друго значение на тази дума е интегрирането на дигитални технологии в ежедневния 

живот чрез дигитализация на всичко, което може да бъде цифровизирано (Digital culture 

for regional cohesion, 2011). 

• Терминът „дигитализация“ произхожда от английски език - digital - 

“цифров”.  Дигитализацията е процес на конверсия на информация от аналогов носител 

в дигитална форма с помощта на електронни устройства по метода на сканиране, който 
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обхваща процесите на преобразуване на аналоговата информация в цифрова. Това 

позволява информацията да бъде обработвана, съхранявана и предавана в дигитална 

среда чрез компютърни мрежи, сателит, интернет, социални мрежи до потребителя 

независимо от неговото местоположение (Stamova, 2017). 

 

 Същност на дигиталното обучение 

В литературните източници могат са се срещнат различни определения на 

понятието „дигитално обучение”. Ето и някои от най-популярните, които служат за 

основа на нашето изследване: 

1. Дигитално обучение (онлайн обучение, онлайн тренинги) е обучение, което 

използва електронни информационни технологии и е базирано на компютърни мрежи и 

Интернет. Чрез е-обучение, потребителите могат да се потопят в триизмерна среда за по-

нататъшно засилване на тяхното обучение (Върбанов, 2009). 

2. Дигитално обучение (E-learning) е съвкупност от методи, инструменти и 

среди, базирани на специфична методология на организация и работа, свои проблеми и 

решения (Върбанов, 2009). 

3. Дигиталното обучение или “e-learning” е форма на обучение, която се 

отъждествява с предаване на знанието по електронен път (Оцетова, 2010). 

4. Всяко обучение, което използва за представяне, взаимодействие или 

подпомагане мрежи (LAN, WAN и Internet). То може да включва разпределено или 

дистанционно обучение, компютърно базирано обучение, предавано по мрежа или уеб 

базирано обучение. Може да бъде синхронно или асинхронно, ръководено от 

преподавател, компютърно базирано или комбинация от четирите (Тупаров, Дурева, 

2008). 

 

 Еволюция на дигиталното обучение 

Макар че дигиталното обучение е сравнително ново за света, то вече е преминало 

през няколко етапа от своята еволюция, очертани на фиг. 1. (Върбанов, 2009). 
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Фиг. 1 Етапи в еволюцията на електронното обучение  

(Върбанов, Р. Корпоративното електронно обучение за малки и средни предприятия в среда на 

web 2.0. Сборник с доклади от Трета национална конференция с международно участие по електронно 

обучение във висшето образование 15-17 май 2009г., 2009, ISBN: 978-954-23-0487-6) 

 

Всеки един от горните етапи има свои специфични особености. Според 

използваните средства и технологии на първия етап от електронното обучение също 

могат да се обособят няколко отделни подетапа – e-learning 1.0, e-learning 2.0, m-learning 

и т.н. (Гордън, 2013). 

E - Learning 1.0 – то е базирано на концепцията за Интернет Web 1.0. При него 

потребителят е само ползвател, а не създател на съдържание. Както отбелязва Гълъбина 

Гордън (Гордън, 2013) то дава „лесен достъп до съдържание за учене. Учебното 

съдържание е сертифицирано и  правата за допълването му принадлежат на съответните 

образователни институции, включени към базата”. 

E- Learning 2.0 – терминът е предложен от Стефан Даунс (Иванова, Смрикаров, 

2009) и характеризира втория етап на електронното обучение, базиран на WEB 2.0. 

Идеята на еLearning 2.0 е, че обучаваните са не само потребители, но и създатели на 

учебно съдържание и учат чрез споделяне на знания с други обучавани. еLearning 2.0 не 

е технология, а идеология за обучение – модел, ориентиран главно към мотивирани и 

самоорганизирани обучавани, тъй като те самите контролират процеса на учене.  

M - Learning – при него ученето става с помощта на мобилни устройства. За 

осъществяването на мобилно обучение са необходими следните основни компоненти – 

мобилно устройство, безжична връзка, учебни материали в електронен вид, както и 

подходяща платформа, която да е в „съзвучие” с мобилното устройство. 

Различен поглед върху еволюцията на електронното обучение представя Аканша 

(Akansha, 2016): 

Началото  
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Дигиталното обучение започва своето развитие през 90-те години на миналия век, 

когато използването на персонални компютри е във възход. То се свързва основно с 

усвояването на онлайн умения. С това възможностите за дигитално обучение започват 

да се увеличават, като онлайн средите стават все по-приемливи. Интерактивните CD-

ROM и PDF текстови файлове се появяват, за да улеснят процеса на онлайн обучение.  

Усъвършенстваната технология: 2000 - 2005 

Технологиите усъвършенстват концепцията за дигитално обучение. 

Надградените им форми, методологии и софтуери привличат все повече хора да 

използват инструментите на PowerPoint и системите за управление на обучението 

(Learning Management System - LMS). През тези пет години се наблюдават редица 

постижения в областта на дигиталното обучение. Увеличеният достъп до безжична, 

мащабируема векторна графика, подобрени възможности на PowerPoint, учебни обекти, 

образователни игри, хранилища за електронно обучение, системи за управление на 

обучението (LMS) и социални мрежи са някои от забележителните постижения в тази 

област. 

Ерата на бързото развитие: 2006 - 2010 

2006 - 2010 е период от време, когато инструментите за дигитално обучение стават 

стандартни в учебната индустрия. Функционалността „всеки може да изгради“ на онлайн 

инструментите за обучение дава възможност отделния човек да научи повече. 

Допълнителните предимства от напредъка на технологиите са по-малък паричен разход 

и никакви географски граници. Въвеждането на методологии като подкастинг, мобилен 

интернет, анализи на обучение и добавена реалност, дават редица предимства на нишата 

за дигитално обучение. Други забележителни постижения от този период са: 

образователни игри, създадено от потребителя съдържание, дигитализация на 

библиотеката, виртуални светове, онлайн видео, електронни книги, мобилно обучение и 

др. 

Съвременни времена: 2011г. нататък 

От 2011г. нататък онлайн обучението разполага с модерни инструменти, които 

допълнително опростяват създаването на курсове за дигитално обучение, все по-

популярни сред студенти, фирми и обучители. Инструментите, използвани в 

индустрията са по-лесни за използване. Има повече съдържание, експертни съвети, 

виртуални класни стаи и много взаимодействие.  
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 Място на дигиталното обучение при управление на служителите в 

организацията 

В условията на продължаваща пандемия, икономическа криза и стагнация, които 

налагат съкращаване на разходите, единствен шанс за продължаващо 

професионално  обучение при оптимизирани разходи е дигиталното обучение на 

служителите.  През последното десетилетие се наблюдава прогресивно нарастване на 

пазара на този вид обучение в световен мащаб. 

В изследванията си за дигиталното обучение, Нойман и Шуп (Neuman, Schupp,  

2003) установяват, че то дава важен принос за достъпност, прозрачност и поддържане на 

знания. Според Лиу и др. (Liu et al., 2009) дигиталното обучение се превръща в ефективен 

инструмент, който трансформира неявните знания в явни. Със системата за дигитално 

обучение организациите могат да осигурят трансфера на знания и информация, както 

вътре в организацията, така и извън нея. Този вид организация на системата за дигитално 

обучение може да допринесе за ефективност при комуникацията на знания. 

 Дигиталното обучение се превръща във важна стъпка за развитието на 

организацията. Акцентът при този тип обучение се поставя върху "подпомагане на 

работата”. Други ключови технологии са бизнес интелигентност, бази знания, 

сътрудничество, управление на документи и съдържание, уеб портали, управление на 

взаимоотношенията с клиенти, извличане на данни, управление на работните процеси и 

търсене. Дигиталното обучение позволява на потребителите да имат достъп до знания и 

да добавят нови елементи знания, въпреки че те могат да бъдат генерирани по различни 

начини. Критичните въпроси за успеха на системите за дигитално обучение са 

скалируемост, повторно използване на знания и ефективно търсене (Гурова, Зографова, 

Йотовска, Дулев, 2013). 

2. Представяне обекта на изследване. Методика на изследване. 

За да изследваме особеностите и предимствата при прилагането на дигитално 

тренинг обучение в български организации формулирахме изследователска теза и 

хипотези, които апробираме в конкретна организация, базирана в гр. Варна - „Дрийм 

Бизнес Солюшънс“ ООД. Фирмата е международен бранд в сферата на услугите за дома 

и градината. Oснована през 2009 г., компанията днес оперира във Великобритания, 

Австралия и САЩ, като основният ѝ офис с над 500 служители се намира в България. 

Екипът на  „Дрийм Бизнес Солюшънс“ ООД, базиран в България, извършва 

цялата стратегическа и оперативна дейност на фирмата - от маркетинга и продажбите, 
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през технологичното и системно обезпечаване, до обслужването на клиенти и 

финансовото управление.  

Дигиталните обучения във фирмата са разработени в собствен уебсайт. Той 

съдържа четири секции - “Календар” (за предстоящи тренинги), секция “Новини” в която 

се споделят всички новости около компанията, както и успешните истории. В третата 

секция са описани всички процедури на компанията, а в четвъртата има различни модули 

за обучение и тренинг на служителите в организацията.  

Модулите съдържат различни тренинги, като: 

• Тренинги за продуктите/услугите; 

• Тренинги за ценообразуване на дадена услуга; 

• Тренинги за продажбени умения; 

• Тренинги за придобиване на умения за кръстосани продажби и допълнителни 

такива (или така наречените „ъп-сел“ и „крос-сел“). 

Всеки новопостъпил агент минава обучение на всички услуги, предлагащи се от 

компанията. Освен знанието за самата услуга той взема и допълнителни знания за ХРМ 

системата с която работи (пощенски кодове в съответните държави, райони и часови 

диапазони, в които работи, как се ценообразува дадената услуга и др.). Цялостното 

обучение се надгражда като умение чрез физически тренинги и много повторения. 

Всеки нов служител в отдел Продажби в „Дрийм Бизнес Солюшънс“ ООД започва 

с  встъпителен тренинг от около три месеца, през които преминава обучение за всички 

услуги, започвайки тренинг обучението си през уебсайта. 

За целите на настоящото изследване формулирахме теза и работни хипотези, 

свързани с дигиталното тренинг обучение, които апробирахме в представената по-горе 

организация. Участници в проведеното от нас проучване по доказване на работна 

хипотеза 1 са служителите в отдел „Продажби“, поради най-голяма измеримост на 

резултатите от дигитализираните тренинг обучения, провеждани в съответното звено. За 

апробиране на работна хипотеза 2 тестваме обучителите в Тренинг отдела на фирмата. 

Претендираме за представителност на извадката и в двете звена, като демографските и 

характеристики коментираме в няколко направления: 

• Разпределение по възраст – 75% от участниците в проучването са на възраст 

между 25-32 години,  25% са над 40 години – предимно млади хора, което се обуславя от 

динамиката и развитието в сектора; 
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• Разпределение по образование – 75% от участниците в проучването са с 

висше образование, степен „Магистър“, а 25% от тях с висше образование, степен 

„Бакалавър“. Данните сочат високата квалификация на изследваните от нас служители, 

което обуславя и надеждността (валидността) на получените резултати по разглежданата 

тема; 

• Разпределение по трудов стаж – над 50% от участниците в проучването са с 

трудов стаж над 5 години. 

Основни средства за събиране на емпирични данни за изследването бяха 

анкетното проучване и метода на фокус групите. Бяха проведени и предварителни 

разговори с представители на проучваната организация, под формата на задълбочени 

интервюта. Процесът на същинското изследване чрез анкета бе осъществен чрез уеб-

базирана платформа Google Forms за провеждане на онлайн изследвания в периода 10.05 

– 25.05.2021г. Данните от проведеното проучване бяха обработени с програмен продукт 

Answers google forms. Въпросникът, който използвахме съдържа основно слаби скали за 

изследване на качествени променливи. Възможните отговори на въпросите са по 

шестобална скала, която позволява да се откроят положителни, отрицателни и средни 

стойности на отговорите. Фокус групите бяха формирани според новопостъпилите 

служители в организацията в различни периоди от време. В първата изследвахме трима 

нови служители, обучавани по традиционния метод. Във втората отново тествахме трима 

новопостъпили служители, но вече обучавани изцяло дигитално, посредством треньор. 

В третата група изследвахме шест нови агента, обучвани изцяло дигитално чрез 

множество видеа и сведена до минимум интеракция с треньор.  

 

3. Анализ на резултатите от изследването и проверка на тезата и работните 

хипотези 

Теза: Съществува тенденция на все по-активно прилагане на дигитализация в 

тренинг обученията, която води до оптимизиране времето и разходите за обучение на 

служителите в организацията и повишава тяхната мотивация. 

За доказването/отхвърлянето на тезата ще апробираме две работни хипотези: 

Хипотеза 1: Организациите с добре развити системи за дигитално обучение е 

по-вероятно да постигнат конкурентно предимство чрез намаляване времето за 

обучение на служителите, оптимизация на разходите, процесни иновации и др., 

отколкото тези, които нямат такива възможности. 
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За проверка на работната хипотеза бяха изследвани 3 различни фокус групи, като 

за първата взехме под внимание обучаващи се по традиционния начин (преди 

въвеждането на мерките заради Ковид пандемията). Групата се състоеше от 3-ма нови 

членове. Времето за достигане на готов агент на всеки един от тях бе 12 седмици (или 3 

месеца).  

Втората фокус група е групата, стартирала първа чрез дигитално тренинг 

обучение по време на пандемията. Групата отново е съставена от 3-ма нови членове. 

След преминаване на задължителните модули от онлайн академията всеки един тренинг, 

който в традиционното тренинг обучение се извършва лице в лице, е проведен чрез 

дигитална платформа за бизнес обучения. Всяка една интеракция с обучаващите се 

записва и съхранява като видео материал за последващо използване. Времето за пълно 

обучение отново остава 12 седмици. 

За трета фокус група е взета следваща по ред стартирала дигитално група по време 

на Ковид пандемията. Броят на участниците в нея е увеличен на 6. Методиката, която се 

използва в тренинг обучението на фокус група номер 3 е следния:  

1. Задължителни видеа и модули от дигиталната академия на „Дрийм Бизнес 

Солюшънс“ ООД; 

2. Записи на видеата от тренингите с първата дигитална група; 

3. Интеракция с треньор/обучаващ. 

След като се премине през даден модул от дигиталната академия, треньорът 

подава съответния запис на видео от изминалото вече обучение с група номер 2, в която 

се тренира дадения модул. Чак след приключване на видеата, идва и ред за първата 

интеракция на треньора с новообучаващите се агенти. Тренингът се извършва отново 

изцяло дигитално, посредством платформата за обучения, като с агентите се тренира 

само информацията, получена от видеата. Правят се различни симулации с всеки агент, 

за по-лесно усвояване на знанието и превръщането му в умение. Времето за обучение е 

намалено с цял месец. Периода за който третата група бива обучена е 5 седмици. Този 

експеримент доказва, че дигитализацията на обучението (макар и непланирано и 

неподготвено) успява да съкрати времето за обучение на новопостъпил служител с 

приблизително 42%. Ако се вземе под внимание и факта, че броят на участниците във 

втората група е двойно по-голям, процентното съотношение също ще е увеличено. В 

първите 2 групи има по трима обучени агента за 12 седмици, а в третата група се 

получават шест обучени агента за 5 седмици. При такъв тип драстично намаление на 
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времето за обучение се съкращава и разхода за труд и работна заплата от времето на 

обучаващия.  

С това доказваме, че времето за обучение на служителите е съкратено с 

приблизително 42%, което дава конкурентно предимство на „Дрийм Бизнес Солюшънс“ 

ООД, ускорявайки стартирането на работния процес на нов служител. Т.е. при 

възникнали форсмажорни обстоятелства на напуснали/уволнени работещи служители, 

те биха могли напълно да се заменят за период от 5 седмици. Процесната иновация и 

намаляването на времето за обучение оптимизира и разходите за работна заплата на 

треньор (обучаващ), като намалява фактора „труд“ и времето от 12 на 5 седмици. С това 

хипотеза 1 бива доказана. 

Хипотеза 2: В организацията съществуват положителни нагласи за дигитално 

обучение посредством геймификация, което би могло да повиши мотивацията и да 

съкрати периода за обучение при един нов служител.   

За проверка нагласите на Тренинг отдела в „Дрийм Бизнес Солюшънс“ ООД 

относно геймификацията, използвахме анкетно проучване. Отдела за тренинги и 

обучения се състои от четири човека, като всички взеха участие при попълването на 

въпросника. 

Започваме анализа на анкетните резултати с оценката, която участниците дават на 

“геймификацията като метод за обучение”. 100% от респондентите дават положителни 

оценки - 75% от тях – „да“ и 25% - „по-скоро да“. Важно е да отбележим, че нито един 

от респондентите не е посочил отрицателна оценка, което означава, че всеки от 

обучителите в Тренинг отдела на „Дрийм Бизнес Солюшънс“ ООД приема 

геймификацията като метод за тренинг обучение. 

Със следващия въпрос целим да установим нагласите на респондентите относно 

геймификацията, като метод за по-бързо усвояване на знания и умения при 

новопостъпили служители. Отговорите отново сочат, че 100% от респондентите смятат, 

че геймификацията би могла да ускори придобиването на знания и умения на 

новопостъпили служители. 

Цел на поредния въпрос е да се изследват нагласите на обучителите в Тренинг 

отдела на „Дрийм Бизнес Солюшънс“ ООД относно геймификацията, като метод за 

повишаване мотивацията на служителите. 75% от тях са отговорили с „Да“, а 25% с 

„по-скоро да“. Изводът е, че служителите в Тренинг отдела смятат, че геймификацията 

би могла да повиши мотивацията на служителите в „Дрийм Бизнес Солюшънс“ ООД. 
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На следващия въпрос респондентите дават и конкретни примери по какъв начин 

геймификацията, би могла да  повиши мотивацията на служителите: 

• Геймификацията повишава мотивацията на служителите да учат новости, тъй 

като прави обучителния процес интерактивен и интересен за тях. Състезателния елемент 

също допринася за това; 

• Държи обучителите активни и компетентни; 

• Хората от деца играят и обичат игрите. Така те тренират и знанията се 

превръщат в умения; 

• Събужда и поддържа състезателния дух на участниците. 

Според анкетираните, геймификацията повишава мотивацията на служителите 

чрез интерактивния процес и състезателния характер на вида обучение. Дава още и 

възможност за необходимия брой повторения до придобиване на даденото умение. 

Със следващия въпрос целим да изследваме нагласите на респондентите относно 

участието им в експеримент, обучаващ екипите им посредством геймификация. 

Резултатите показват, че 75% от анкетираните категорично биха участвали в 

експеримент в който да обучат служителите си чрез геймификация, а 25% отговарят с 

“трудно е да се прецени”. Това показва, че висок процент от респондентите категорично 

са склонни да поемат риска в името на експеримента. 

Анализите на анкетната карта изцяло доказват хипотеза 2. 

С доказването на двете работни хипотези се доказва и тезата, на която е 

подчинено настоящото изследване. 

 

4. Изводи и препоръки относно дигитализацията на тренинг обученията в 

българските организации (на примера на „Дрийм Бизнес Солюшънс“ 

ООД). 

 Основни изводи  

• Дигиталното обучение е ефективен метод за обучение на служители, 

оптимизиращ времето и разходите, което бе доказано и в експеримент с фокус групи; 

• Геймификацията би могла да повиши мотивацията на служителите и 

оптимизира времето за обучение. Тя „дeйcтвa“ нa пpинципa нa игpитe, като се зaлaгa нa 

зaбaвния, лeĸ, нeaнгaжиpaщ и нeзaдължитeлeн елемент в съчетание с възможностите зa 

coциaлизaция и нeфopмaлнo oбщyвaнe мeждy paзличнитe yчacтници. 
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Игpитe cъбyждaт cъcтeзaтeлния дyx нa хората, тe пpидoбивaт пo-гoлямa cвoбoдa 

и yвepeнocт дa изпoлзвaт пoтeнциaлa cи oт лични ĸaчecтвa. Геймификацията дава 

възможност за: 

• пpeвpъщaнe нa eжeднeвнитe pyтинни paбoтни зaдължeния в зaбaвнo 

зaнимaниe; 

• нayчaвaнe нa нoви нeщa/paзвивaнe нa нoви yмeния; 

• свoeвpeмeннa инфopмaция/oбpaтнa вpъзĸa – „ĸaĸ ce oцeнявaт ycилиятa ми“, „нa 

ĸaĸвo нивo cъм ĸaтo пocтижeния/yмeния, cпpямo ocтaнaлитe“; 

• изĸлючвa ce вepoятнocттa oт фaвopитизиpaнe нa eдни cлyжитeли спрямо дpyги, 

кaтo пo тoзи нaчин ce избягвa възмoжнocттa нeчий ycпex дa ocтaнe зaбpaвeн, или дa нe 

бъдe възнaгpaдeн. 

 Предложение за методика за разработване на симулатор за обучение в 

изцяло дигитална среда 

 Основни потребности, удовлетворявани от внедряването на симулатор за 

обучения. Очаквани резултати. 

Внедряването на симулатор за обучения ще улесни процеса на обучение от гледна 

точка на сложност и спецификации. Системата, която планираме ще бъде разработена 

така, че освен постигане на ефективност, да прави обучението забавно и приятно. По 

този начин всеки новопостъпващ служител ще придобива нови знания, без да усеща 

натоварване и прегряване.  

Чрез дигиталния симулатор за обучения служителите ще могат да тренират до 

усъвършенстване без нужда от треньор, което ще доведе до намаляване труда на 

човекочасовете в пъти. Спестеното време след внедряването на симулатор за обучения, 

може да се инвестира в разработване на нови обучения от тренинг отдела/екипа. 

 Същност на симулатора за дигитално обучение на служителите 

В симулатора ще се разработят различни базови модели и ще се представят под 

формата на игра - геймификация. 

Пример: Заснето е видео в което се влиза в кол-центъра на „Дрийм Бизнес 

Солюшънс“ ООД. При всяко стартиране на симулатора видеото започва, чува се звън на 

телефон и бутон за приемане на обаждането. След стартиране на обаждането на екрана 

се появяват 3 реплики, като една от тях е правилна и заложена по скрипта, който е 

разработен. Ако обучаващият избере правилната реплика получава медали и продължава 
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в следващо ниво (по скрипта), а при грешка, симулаторът го връща на първо ниво (като 

по този начин ще извършва необходимите повторения и превръщането им в навик). 

Обучаваният ще може да следи своите резултати (progress bar), колко му остава, 

за да изпълни целта (goals) и да вижда класацията (leaderboard) на потребителите 

(останалите обучавани), успели да спечелят вече награда. Това ще създаде допълнителен 

стимул на служителите да преминат по-бързо през обучението си.  

И така за всеки един етап от разговори с клиенти. По този начин обучаваният 

може да тренира до усъвършенстване без нужда от треньор, без да усеща натоварване и 

прегряване, защото симулаторът ще бъде разработен под формата на игра и ще прави 

тренинга забавен. Освен това симулаторът ще бъде достъпен по всяко време, така че ако 

служителят желае, може да прави симулации и в извънработно време. 

Прогресия: Започвайки с по-ниска степен на трудност, обучаемите ще преминат 

към по-сложно съдържание.   

Важни решения: Обучаемите имат свобода в избора на учебния си път (напр. 

движейки се вертикално през съдържание с едно и също ниво на трудност или 

хоризонтално – един учебен блок с материали от всички нива). 

Предизвикателства: Тестове и подобни на игри упражнения ще бъдат 

разработени под формата на предизвикателства за разрешаване на проблеми. 

Постижение: След завършване на определени части от учебното съдържание, 

обучаемите ще получават точки; след като са събрали определен брой точки, те ще 

получават сертификат за постижение.  

Кратък списък на игровите елементи, които ще използваме: точки, значки, 

класации, постижения, графика за напредък, решаващи битки, карти, предмети, 

суперсили, аватари, умения, здраве и живот. 

Във всеки един етап от обучението ще има възможност да се следи развитието на 

обучавания чрез симулатора, колко и какви грешки прави, каква е средната 

продължителност на обучение на новопостъпил служител. 

Очакваните резултати от въвеждане на симулатора са да съкрати времето за 

въвеждащо обучение, да намали натоварването на Тренинг отдела, да повиши 

резултатите на отдел Продажби. 

 Оценка на ефективността на симулатора 

За да се проследи симулатора и неговата ефективност бихме могли да създадем 

две целеви групи от нови служители - едната група ще се обучава по стандартния начин, 
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вече въведен в компанията, а другата ще премине обучението си чрез симулатора. Ще 

следим и сравняваме получените знания на двете групи на дневна и седмична база. В 

двете групи ще има различни хора, които усвояват информацията с различно темпо, 

затова ще ги следим във всеки етап. Групата, достигнала финала на своето обучение 

първа, ще бъде пусната “на терен” или в реални разговори. Ще се засече необходимото 

време, за което е готова и обучена групата, като се сравни времето на обучение на двете 

групи, както и тяхната мотивация на всяко ниво. 

След стартиране на процеса на работа и превръщането им в агенти, ще изследваме 

ефективността на хората, обучавани по двата начина и техните резултати. Така ще 

получим достатъчно информация за ефективността на новата система за обучение. Ако 

времето за обучение и резултатите на целевата група, обучавана чрез симулатора са 

значително по-добри, ще докажем ефективността на внедрената система, както и 

стойността на направената инвестиция. Инвестицията ще възобновим, като спестим от 

времето на човешкия фактор “треньор”, времето за обучение до пълна готовност на всеки 

нов член на екипа, както и повишената производителност на агентите. За теста по време 

на обучението на двете целеви групи, ще използваме ДЕМО версия на симулатора с цел 

намаляване на разходите за инвестиция. 

Ще използваме и някои допълнителни метрики, чрез които да направим по-пълен 

и задълбочен анализ на внедрената система: ROI на човешкия капитал, Добавена 

стойност на човешкия капитал, Индекс на приходите от ЧК, Индекс на разходите за 

обучение, ROI на обучението и др. 

 

Заключение  

Динамичните промени във външната среда на  компаниите и финансовите 

ограничения, породени от пандемията и глобалната икономическа криза, накараха много 

компании да прибегнат към модерни  и спестяващи средства решения, а именно 

дигитализация на обученията с последваща оптимизация на факторите „време“ и „труд“. 

Наличието на различни подходи и системи за дигитално обучение потвърждава тезата, 

че то се развива интензивно и предизвиква все по-голям интерес у специалистите, 

институциите, потребителите и обществото като цяло. Очевидно е, че се търсят пътища, 

подходи, инструменти и технологии да се докаже качеството и ефективността на този 

тип обучение в сравнение с традиционното присъствено.  
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В заключение следва да отбележим, че дигиталното обучение има предимства не 

само във връзка с оптимизиране на променливите „време“ и „труд“, но е и средство за 

мотивация на хора и екипи, което води до повишаване качеството на работа и 

производителността.  
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД УПРАВЛЕНИЕТО НА 

ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ИНДУСТРИЯТА  
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Резюме  

Целта на настоящата статия е да се очертаят някои предизвикателства пред 

управлението на човешките ресурси в производствени предприятия. Обект на изследване 

е предприятие от леката промишленост, разположено на територията на град Русе. 

Избраният метод е изследване на случай (казус). Очертани са четири основни 

предизвикателства, а именно: а) недостиг на работна ръка; б) задържане и свиване на 

персонала; в) липса на ангажираност към целите на фирмата; г) проблеми с набора на 

нови работници. 

Ключови думи: Управление на човешките ресурси, производство, 

предизвикателства, изследване на казус. 

 

CHALENGES UPON MANUFACTURING HUMAN RESOURCE 

MANAGEMENT  

Miglena Tsaneva Pencheva  

Abstract 

The aim of the article is to outline some challenges upon human resource management 

in manufacturing. The object of the study is a light industry enterprise located in Ruse city. The 

employed research method is a case study. Five main challenges have been identified, i.e. a) 

workforce shortage; b) retention and attrition; c) luck of commitment to the company's 

objectives; d) competition from similar employees; e) recruitment and selection. 

Keywords: Human resource management, Manufacturing, Challenges, Case Study. 
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Въведение 

Управлението на човешките ресурси е в полезрението на академици и практици, 

тъй като човешките ресурси са едни от основните ресурси за оперирането на всеки 

бизнес. Управлението на хората в организацията е пресечна точка на множество фактори 

от външната и вътрешната среда, а именно: икономически, демографски, политически, 

регионални, глобални, вътрешно – фирмена политика, организационна култура и т.н.  

Външната среда се характеризира с бързи и драматични промени, което поставя 

управлението на човешките ресурси (УЧР) пред редица предизвикателства. Отделите по 

УЧР влизат в ролята на балансьор между външна и вътрешна среда по отношение на 

управлението на хора. Те пулсират с темпа на вътрешните и външни промени, в търсене 

и намиране на решения за обезпечаване на организационните цели с необходимата 

работната сила. 

Целта на настоящата статия е да се очертаят някои предизвикателства пред 

управлението на човешките ресурси в производствени предприятия. 

Мотивите за това изследване са следните:  

1) Производството налага неформални но силни стереотипи, които влияят върху 

работата с хора (Payne, J. 2018). В български условия, спецификите на 

работата с хора в производството остават леко в страни от изследователския 

интерес.  

2) Обектът на изследване е флагман в леката промишленост (производство на 

дрехи). Получените резултати биха могли да послужат като отправна точка за 

сходни изследвания. 

3) Изследваната организация се намира в град Русе. Русе е локацията с 

концентрация на производствени фирми в рамките на Северен централен 

район. Средното ниво на заплащане на труда в региона е под средното за 

страната. Тази ситуация предполага познаване, респективно - изследване на 

спецификите на УЧР.  

Изследването се осъществява посредством качествени методи – изследване на 

казус и полуструктурирано интервю. В резултат, са очертани пет основни 

предизвикателства, а именно: а) недостиг на работна ръка; б) задържане и свиване на 

персонала; в) липса на ангажираност към целите на фирмата; г) конкуренция от сходни 

работодатели; д) набор и подбор. 
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1. Място и роля на УЧР 

В настоящата делова среда, ролята на отдела/ръководителя по УЧР в 

организацията се е променила от наемане и освобождаване на служители през 

стратегически партньор, който следва да осигури максимална възвращаемост от 

инвестираното в наетите работници и служители, до ключов стратегически партньор, 

който следва да балансира външните и вътрешни за организацията влияния в най-лесно 

влияещия се от тях ресурс – хората. 

В глобален план предизвикателствата пред УЧР могат да се очертаят по следния 

начин. 

Първото от тях е продиктувано от икономическите и демографски промени. 

Разнообразието в работната сила по националност, етнос, религия и т.н., наред със 

застаряването на населението са фактори със силно влияние върху пазара на труда. В 

Съединените американски щати, например, 60% от работещите са на възраст 40+ години. 

(Sims, 2007) Сходна е ситуацията и в Европа. Такава демографска ситуация отваря 

широка „ножица“ във възрастовата структура на персонала, разделяща го на две основни 

групи. Първата група обхваща опитни, отговорни и стабилни, но слабо адаптивни 

служители. Втората – адаптивни млади хора с недостатъчни опит, отговорност и 

стабилност. Мениджърите по УЧР следва да създават програми за работа с нагласи 

(предразсъдъци) и умения (езикови, но не само) на етническа, расова и религиозна 

основа. (Sims, 2007) Относно възрастовата структура, предизвикателството се изразява в 

създаване на програми за идентифициране и развитие на съответните умения както у 

младите, така и в по-възрастните специалисти.  

Второто предизвикателство е продиктувано от конкуренцията в световен мащаб. 

Все повече организации стават глобални. Това пресира мениджърите по УЧР да търсят, 

различното и общото между служителите си. (Sims, 2007, Horwitz, 2011, Sugandha, 2017) 

Търсенето на глобален/ локален баланс съставлява голяма самостоятелна област както за 

изследване, така и за развитие на професионални компетенции. В добавка към 

глобалната конкуренция, организациите са изправени и пред локална. В света на УЧР, 

конкуренцията намира израз в нивото на текучество на кадри. При по-сложна вътрешна 

среда, нивата на текучество са по-високи. (Yang & Fu, 2009) 

Технологичните промени налагат следващото предизвикателство в работата на 

УЧР. Живеем в „информационна ера“, която неминуемо променя изискванията към 
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труда в организациите. (Sims, 2007) Бързо настъпващите нови технологии водят до 

недостиг на знания и умения на заетите в организациите, както и до промяна в търсените 

и предлагани компетенции на пазара на труда. В условия на пандемия това 

предизвикателство е особено остро подчертано. (Omar, 2021) 

Следващо предизвикателство е развиването на човешкия капитал, а именно, учене 

през целия живот, успоредно с организационно развитие. Концепцията „конкурентното 

предимство го правят хората“, определя важността на управлението на човешкия 

капитал. Понятието човешки капитал се отнася до икономическата ценност на знанията, 

уменията и възможностите на заетите. Предизвикателството пред УЧР се изразява в 

поддържане на високи стандарти за знания, умения и нагласи. (Clauss et al., 2019) От 

друга страна, тези знания, умения и нагласи в организацията трябва да се пазят, 

администрират и насочват. (Sims, 2007) 

Следващо по ред предизвикателство - социална отговорност. Средата налага 

регулации по отношение на работата с хора, с които УЧР са длъжни да се съобразяват. 

Начинът по който го правят може да ги превърне в двигател за постигане на социални и 

политически промени. (Sims, 2007) 

COVID и пандемичните рестрикции поставят предизвикателство, с което 

деловият свят не е сблъсквал до сега. Пренастройване на работата по време на локдаун, 

в режим „home office“, постави мениджмънта на организациите, особено в УЧР пред 

търсене на нова философия за работа. Основните предизвикателства пред специалистите 

по човешки ресурси са: а) развитие на лидерство; б) сближаване на фирмените принципи 

с фирмените практики – „поглеждане“ на работата от гледна точка на служителя и 

оптимизирането й; в) процесите за вземане на решение от страна на УЧР, развиване на 

решението и внедряването му в груб вид. (Omar, 2021) 

Практиките по УЧР представляват управленски инструмент за формиране на 

знания, умения, нагласи, поведение в работниците и служителите (Delery, 1998, Collins 

& Clark, 2003). Тези практики отразяват усилията на организацията да създаде условия 

за полагане на труд по мотивиращ за работниците и ефективен за организацията начин. 

Някои изследователи разглеждат резултатите на организацията като функция на 

практиките по УЧР (Babapour, Gholipour, Mehralian, 2018). 

Управлението на човешките ресурси, в частност – практиките по УЧР, се радват 

на интерес от страна на теоретици и изследователи. Следва да бъде отбелязано, че тези 

практики се предопределят от фактори като култура, организация, организационна 
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структура и професионализъм на мениджъра по УЧР (Sparrow & Hiltrop, 1997). Като се 

има предвид важната роля на практиките по УЧР, тяхната „контекст-чувствителност“ и 

фактът, че голяма част от изследванията се провеждат в западна култура, следва да им се 

отдаде значимото и в наш социо-културен контекст. Настоящото изследване 

представлява скромен опит за осветляване по темата. 

 

2. Регионални характеристики на човешките ресурси 

Управлението на човешките ресурси може да се разглежда в два разреза – 

организационен и регионален. Те имат различен характер и субекти, същевременно са 

неразривно свързани. За организациите, характеристиките на човешките ресурси на 

региона се явяват фактор на външната среда с непосредствено влияние. Като такива, те 

следва да бъдат отчитани при анализи свързани с човешките ресурси.  

В Таблица 1 са илюстрирани статистически показатели характеризиращи 

човешките ресурси. 

Таблица 1 

Показатели характеризиращи човешките ресурси свързани с обекта на 

изследване 

Показател Стойност на показателя Общо 

Наети лица в 

преработващата 

промишленост (м. Юни 

2020 – последна 

актуализация) 

469 921 2 239 910 

Наети лица 63 701 в гр. Русе 

66 087 – Велико Търново 

38 470 – Габрово 

26166 – Разград 

20914 - Силистра 

211 974 Северен централен 

район 

Средна работна заплата – 

месец Ноември 2020  

1253 лв. за преработваща 

промишленост 

1402 лв. за страната 

Средна работна заплата – 

месец Ноември 2020 

1123 лв. гр. Русе 1162 лв. за Северен 

централен район 
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Източник: Интегрирана система за информационно осигуряване (ИСИО) 

 

Статистическите показатели показват следното (за пълно рефериране - ИСИО): 

 Преработващата промишленост обхваща най-големия дял заети в 

страната, според данни за наетите лица на национално ниво на (за 

сравнение с останалите индустрии по данни на ИСИО - 

https://secprod.mlsp.government.bg/isio/index.php?section=A&aid=131&subi

d=132&lang=); 

 Град Русе е градът с най-много заети лица в Северен централен район, 

спрямо останалите областни градове; 

 Средната работна заплата в преработващата промишленост е с около 10% 

по-ниска от средната за страната; 

 Средната работна заплата в Русе е с около 5% по-ниска от Северен 

централен район. 

 

3. Метод на изследване 

Избраният метод на изследване е изследване на казус. Този метод позволява 

емпирично изследване на явление в действителния му контекст, когато границите между 

явлението и средата на развитието му не са ясно отграничени (Yin, 2002). Същността на 

метода се изразява в обследване на отделен случай (не извадка). На практика, за разлика 

от количествените изследвания, при изучаването на казус няма конкретни изисквания 

насочващи изследването. Това е едновременно предимство и недостатък на този метод. 

Тази свобода на изследване позволява приспособяване на събирането на данни към 

конкретните изследователски въпроси и цели на проучването. (Meyer, 2001) 

Предимство на изследването на казус е, че чрез фокусиране върху една 

организация, общност, събитие и т.н. става достъпно подробно изучаване, наблюдение, 

обследване с постижим ресурс. Обикновено, с изследването на казус се поставя началото 

на бъдещи изследвания чрез комбиниране на различни методи, теории, качествени и 

количествени техники с различна степен на генерализиране на получените резултати. 

(Johansson, 2007) Това се дължи на факта, че с фокусирането върху един казус може да 

се осветлят отношения, взаимовръзки, процеси, които иначе трудно биха били 

идентифицирани и разбрани. В областта на мениджмънта и организационното развитие, 

изследването на казуси излиза на дневен ред в отговор на критики, според които 
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количествените изследвания не могат да покажат действителната динамиката в бизнес 

организация и представят управленски проблеми по един хипотетичен, статичен и лишен 

от живот начин. (Cunningham, 1997)  

За недостатък на подхода се счита липсата на формални правила по провеждането 

му. Чрез изследване на казус се получават данни на “микро” ниво и получените 

констатации не винаги са релевантни за други ситуации (Adler & Adler, 1994). 

В опит да бъдат ограничени недостатъците на този метод, обектът на изследване 

се избира обосновано, не случайно (за разлика от извадковите проучвания). Обектът 

често е случай, който по някакъв начин е показателен, изключителен. Възможно е да е с 

голямо отклонение от нормалното състояние и чрез изучаването му да се откроят нови 

концепции или да се провери действието на съществуващи теории. В поведенческите 

изследвания, казусите обикновено се изучават с качествени изследователски методи – 

наблюдения и интервюта. Според Baxter и Jack (2008), изследване на казуси е 

препоръчително когато:  

• Фокус на изследването е изследователски въпрос от отговорен тип, 

например, „как“ и „защо“; 

• Изследователят не може да влияе върху поведението на респондентите, 

въвлечени в изследването; 

• В изследването се цели изучаване на факторите на средата; 

• Няма ясни граници между изучавания феномен и факторите на средата. 

(Baxter & Jack, 2008) 

 

Изследването  

В настоящото изследване този метод е избран поради следните причини: 

1) Фокус на изследването е отворен въпрос. 

2) Изследователят не може да повлияе върху поведението на респондентите 

защото се търси обобщена информация за минали събития и факти.  

3) Целта на настоящото изследване обхваща състоянието на вътрешната и 

външната среда. Средата има пряко отношение към изследователския 

въпрос. Същевременно, няма ясно разграничение на влиянието на 

факторите на средата върху изследователския въпрос. 
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По вид, настоящото изследване на казус е местно проучване на казус, за който 

има акумулирано известно количество информация, която е достатъчна за последващо 

проучване. По форма, изследването е илюстративен казус, тъй-като има описателен 

характер и предназначението му е да осветли конкретна ситуация, в съвкупност от 

обстоятелства, отношения и процеси. В интерпретативните казуси се изследва 

историческа информация (минали случки, събития) по определени въпроси, критерии 

или последователност от събития (Cunningham, 1997). Най-често тя се събира 

посредством инструментариума за провеждане на качествени изследвания – интервю. За 

нуждите на текущото изследване се използва полуструктурирано интервю. 

За провеждане на изследването е възприета методиката на Baxter и Jack (2008), а 

именно: 

Изследователски въпрос: „Какви предизвикателства срещате при управлението на 

хората в производството? Какви са причините за съществуването на тези 

предизвикателства?“ 

Изследователска единица: мениджър човешки ресурси, мениджър производство, 

началник цех, бригадир, специалист УЧР. Стремежът е да се проучи проблема от 

различни гледни точки. Проучено е мнението на седем изследователски единици. 

Ограничения: 

По време и място (Creswell, 2003) – изследването е проведено през месец Юни – 

Юли 2021г. в производствено предприятие разположено в гр. Русе. 

По време и дейност (Stake, 1998) – предприятие от леката промишленост с 

предмет на дейност шиене и плетене, според КИД – 2008 – Производство на дрехи. 

По определение и среда (Miles & Huberman, 1994): 

По определение изследването е насочено към разкриване на 

предизвикателствата, които ръководителите срещат по отношение на 

управлението на хора, в производствената част на организацията. 

Административния персонал e извън обхвата на настоящото изследване.  

По отношение на средата, следва да бъдат откроени няколко фактора от 

външната и вътрешната среда, както следва: 

Външна среда: 

• Пост COVID локдаун период – период на възстановяване на 

поръчките до обичайните нива; 
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• Наличие на големи постоянни клиенти с дългогодишни договорки; 

• Завишени нива на заявки към производството.  

Вътрешна среда: 

• Увеличен капацитет на машините и оборудването в отговор на 

увеличените заявки; 

• Преса за резултати в отговор на увеличените заявки; 

• Спазване на противоепидемични мерки – ползване на маски и 

дезинфекциране на помещенията; 

• Високи нива на текучество на производствените работници; 

• Средна възраст на работниците в производството 50+; 

• Заплащане в производството близо до минималното за страната; 

Подход за събиране на информацията – полуструктурирано интервю. 

Полуструктурираното интервю е техника на изследване, чрез която се достига до търсена 

информация по предварително зададени рамки. Интервюираните могат да изразят 

мнения и да задават въпроси на интервюиращите, което ги насърчава да предоставят 

мненията си по чувствителни въпроси. 

 

Предложения 

Предложенията представляват твърдения, имащи отношение към отговора на 

изследователския въпрос. Те могат да бъдат формулирани в резултата от литературен 

обзор, професионални наблюдения и др. (Baxter & Jack, 2008)  

За целите на текущото изследване са формулирани следните предположения, 

базирани на професионален опит и тематичен блог - 6 Challenges for HR in the 

Manufacturing Industry: 

• Недостиг на работна ръка; 

• Предизвикателства с набора; 

• Задържане и свиване на персонала; 

• Слабо или никакво ангажиране на работниците в фирмените цели; 

• Конкуренция (в глобален мащаб); 

• Обучение и развитие. 
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4. Резултати и дискусия 

В резултат, от проведените интервюта са очертани четири предизвикателства 

пред управлението на хора в производството. Те съвпадат с четири от издигнатите 

предложения, а именно: 

 Недостиг на работна сила; 

 Задържане на работници и свиване на персонала; 

 Липса на ангажираност към фирмените цели; 

 Проблеми с набора. 

Първото предизвикателство - недостига на работна сила се изразява, както в 

количествено, така и в качествено измерение. Работниците не са достатъчни и тези, които 

са налични не са с необходимия капацитет. Второто предизвикателство се изразява в 

това, че работниците напускат или се пенсионират. В резултат, оставят трайно незаети 

работни места след себе си. Това води до постепенно, но сигурно намаляване на 

персонала. Слабо или никакво ангажиране на работниците с фирмените цели се изразява 

в това работниците да присъстват физически на работното си място, но да полагат труд 

с неохота и незаинтересованост, с нагласа „да ми мине смяната“. Проблемите с набора 

обхващат недостига в предлагането на работна ръка с необходимите физически качества, 

сръчност, нагласи за екипни работа и резултати. 

Двете предположения за предизвикателства - конкуренция в глобален мащаб и 

обучение и развитие, не се разпознават, като значими предизвикателства. Конкуренцията 

не е предизвикателство, дори и в аспект конкуренция от сходна работодателска марка. 

Предположението за обучение и развитие не се дефинира като предизвикателство 

единодушно. Причината, е че обучението на нови работници се извършва от опитни 

титуляри на работни места, които са пряко ангажирани с работния процес. Резултатите, 

които се преследват в производството се постигат чрез екипна работа. Тоест, 

обучителите на новите работници са заинтересовани да ги обучават качествено, за да 

станат бързо ефективни участници в процеса на достигане на екипните цели. 

Какви са причините за тези предизвикателства?  

Неблагоприятни условия на работа – високи производствени норми, утежнени 

условия на труд (характерни за всякакво производство) – специфичен температурен 

режим в производствените помещения, заплащане близо до минималното за страната, 

почти наполовина на средното за града. 
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Специфики на работниците – те живеят предимно в малки населени места около 

града, в който работят. Били са ангажирани в селскостопански дейности преди да 

започнат работа в производството. По същество, това за тях е първа работа. Трудно се 

адаптират към последователната взаимозависимост. Нагласата им е да се стремят към 

облаги без да осъзнават, че пътят към тях минава през резултатите на производствения 

екип. Наетите нямат алтернативи за заетост в населеното място по местоживеене. 

Специфики на мениджърите – пресирани за резултати, те често се фокусират 

върху оперативната работа и постигането на непосредствените екипни резултати. 

Дейности като развиване на подчинените, даване на обратна връзка, подобряване на 

процеса и т.н остават без внимание. 

В каква посока да са мерките за ефективен отговор на тези предизвикателства?  

Подобряване на условията на труд и повишаване на трудовото възнаграждение се 

разглеждат като отговор на недостига на работна ръка, както и на задържането и 

свиването на персонал. Подобряване на мениджърския капацитет, по-конкретно, 

навременно даване на адекватна обратна връзка, се разглежда като възможна опция за 

подобряване на ангажираността към целите на работното място, успоредно с 

подобряване на фирмената култура. От друга страна, ако решението е така еднозначно 

предизвикателствата едва ли биха били предизвикателства. Заплащането и 

подобряването на условията на труд са чувствителна тема. Промените в тях се 

осъществяват трудно и внимателно. Изграждането на мениджърски капацитет е сложен 

и дълъг процес, който изисква голяма доза посвещение от мениджърския екип на всички 

нива. Промяна в организационната култура също е бавен и несигурен процес, особено в 

комбинация с високо текучество. От гореизброените отправни точки, повишаването на 

управленския капацитет е с относително бърз и реалистичен шанс за реализация. 

 

Заключение  

Утвърждава се ролята на управлението на човешките ресурси като ключов 

стратегически ресор в организацията, който следва да балансира влиянието на бързо 

променящите фактори от външната и вътрешна среда, по отношение на ефективната 

дейност на работещите. Търсени са основни предизвикателства пред УЧР в 

производствено предприятие, по метода на изследване на казус. Изследвано е 

предприятие от преработващата промишленост (лека промишленост), разположено в 

град Русе и са отчетени някои специфики на човешките ресурси в региона. Очертани са 
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четири основни предизвикателства, а именно: а) недостиг на работна ръка; б) задържане 

и свиване на персонала; в) липса на ангажираност към целите на фирмата; г) проблеми с 

набора на нови работници. Две от издигнатите предположения не се потвърдиха като 

предизвикателства, а именно: а) конкуренция в глобален мащаб и б) обучение и развитие. 

Изследването може да бъде продължено в две посоки: 1. Анализ на отхвърлените 

предположения в контекста на демографските промени, на които е изложен регионът 

през последното десетилетие; 2. Анализ на припознатите предизвикателства от гледна 

точка на различия между поколенията.  
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Резюме  

В работата на всяка организация, занимаваща се със строително проучване, 

проектиране и строителство, се налага да се следва стриктна последователност от 

законово регламентирани и нормативно уредени мероприятия. Този процес се 

съпровожда от значим по обема си документооборот. В настоящата разработка се 

предлага вместо работа с традиционните документи да се премине към дигитална 

организация на документооборота чрез използване на електронни документи. Това 

позволява непосредствено регистриране и въвеждане в компютрите на първични и 

междинни данни от стопанските операции при тяхното възникване, без да се регистрират 

на хартиен носител, както и автоматична обработка и машинно съхранение на основната 

част от междинната и резултатната информация. Системи, изградени на основата 

бездокументалната информационна технология, се определят като уебсистеми за 

документооборот. Целта, която си поставя авторът на статията, е да представи 

възможностите за дигитално управление на документооборота в строителните 

предприятия.  

Ключови думи: документооборот, дигигализация, информационни технологии, 

строителни предприятия, управление на строителното предприятие 
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DIGITAL DOCUMENT CIRCULATION MANAGEMENT IN 

CONSTRUCTION COMPANIES 

Milena Dimitrova Ivanova 

Abstract 

In the work of any organization dealing with construction research, design and 

construction it is necessary to follow a strict sequence of legally regulated and established 

activities. This process is accompanied by a significant volume of document circulation. In the 

present study it is proposed instead of working with traditional documents to move to a digital 

organization of document circulation management through the use of electronic documents. 

This allows direct registration and input into computers of primary and intermediate data from 

business operations at their occurrence, without being registered on paper (hard copy) as well 

as automatic processing and machine storage of the main part of the intermediate and final 

information. Systems based on non-documentary information technology are defined as 

document circulation management web systems. The aim of the author of the article is to present 

the possibilities for digital document circulation management in construction companies.  

Keywords: documents, document circulation, digitization, information technologies, 

construction enterprises, construction enterprise management 

 

Въведение 

Информационните и комуникационните технологии (ИКТ) отдавна са навлизли в 

дейността на строителните предприятията и тяхната сфера на приложение все повече се 

разширява. Чертежите се създават с помощта на CAD софтуер. Значителна част от бизнес 

дейностите (счетоводство, фактуриране, изготвяне на спецификации, съставяне на 

количествени и стойностни сметки и др.) вече са напълно компютризирани. 

Строителните предприятия присъстват в интернет със собствени уеб страници. Все по-

широко се използва и 3D моделирането. Най-масовото използване на информационни 

технологии в предприятията от сектор „Строителство” е предимно за решаването на 

частични задачи по изготвяне на план-сметки, ценообразуване, складово стопанство и 

др. Постепенно в практиката на тези предприятия започва да се налага и една от най-

значимите иновации в строителството- т.нар. BIM технологии (Building Information 
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Modeling) или както е позната на български- СИМ (строително-информационни 

моделиране). Тези технологии предоставят възможност за дигитализиране управлението 

на строителното предприятие, за налагане на по-ефективни методи за управление на 

продуктовите данни и предаването им по строителната верига (Желева, 2016). 

Инвестициите във високите технологии са решаващ фактор за развитието на 

икономиката на България, както и за повишаване на конкурентоспособността на всяко 

предприятие (Тонкова и др., 2019). Внедряването на ИКТ в управлението на 

строителното предприятие е предпоставка за организационно-управленски иновации, 

чрез които се съкращават разходите за организация и управление на предприятието, 

подобрява се отчетността, което от своя страна предоставя възможност за вземане на по-

добри управленски решения. Известно е, че за предприятията от сектор „Строителство“ 

са характерни т. нар. „скрити иновации“ (Roper, 2009). Това са иновации, създадени 

извън съответния сектор, които се въплащават в крайния резултат на строителното 

производство и засягат използваните в строителните предприятия бизнес процеси и 

практики.  

Целта, която си поставя авторът на статията, е да представи възможностите за 

дигитално управление на документооборота в строителните предприятия.  

Обект на изследване в статията са възможностите за дигитализиране на 

документооборота в строителните предприятия. 

 

1. Документите в дейността на строителното предприятие 

В работата на всяка организация, занимаваща се със строително проучване, 

проектиране и строителство, се налага да се следва стриктна последователност от 

законово регламентирани и нормативно уредени мероприятия. Този процес се 

съпровожда от значим по обема си документооборот. Под „документи“ се разбира 

писмен материал, в който са отразени управленски решения за осъществяване на 

инвестиционна идея, проучвателни разработки, договори с различни изпълнители, 

официални документи от съответните съдилища, нотариуси, държавни и други органи и 

могат да бъдат под формата на протоколи, писма, доклади, чертежи и други, необходими 

за законосъобразното и безопасно осъществяване и установяване на годността за 

експлоатация на строежа (Желев, 2016). Тези документи са необходими за доказване на 

законосъобразност на изпълняваните дейности, за доказване на право на собственост или 

право на строеж, оценка на качеството, вземане на инвестиционни решения, 
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предпоставка (условие) за формулиране на определено искане за получаване на друг 

документ, управление на ресурсите, управление на времето и др. Фиг. 1. илюстрира 

голямото разнообразие на документи, използани в дейността на строителните 

предприятия: 

 
Фиг. 1. Класификация на документите в дейността на строителното предприятие 

Източник: адаптирано от автора (Желев, 2016) 

Големият брой документи налага изисквания към администрацията на 

възложителя за организирането на прецизна система за събиране и съхранение в архив 

на документацията. За бързото откриване на документите е необходимо да се създаде 

определена система, която да позволява тяхното съхранение и ползване при 

необходимост. Увеличаването на обема на продукцията, както и изискванията към 

качеството на строително-монтажните работи изискват прилагане на нови методи и 

ДОКУМЕНТИ 

Тип на документа Съставител на 
документа 
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препредприятие 
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документи 
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друг участник 
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държавни и 
други органи Документи от 

държавни органи  

Документи с 
текущо значение  

 

Контролно 
значение 

Вътрешно 
значение 

Документи, 
определени от 
законодателство 

Документи от 
особена важност  

 

Документи от 
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средства за организация на дейността в строителните предприятия. Това налага 

преразглеждане на съществуващата практика за регламентиране на всички стопански 

операции и дейности чрез документирането им.  

За тази цел предлагаме вместо работа с традиционните документи на хартия да се 

премине към дигитална организация на дейността чрез използване на електронни 

документи. Тази информационна технология позволява непосредствено регистриране и 

въвеждане в компютрите на първични и междинни данни от стопанските операции при 

тяхното възникване, без да се регистрират на хартиен носител, както и автоматична 

обработка и машинно съхранение на основната част от междинната и резултатната 

информация. Системи, изградени на основата бездокументалната информационна 

технология, се определят като уебсистеми за документооборот. 

 

2. Особености на уебсистемата за документооборот в строителните 

предприятия 

Нашето мнение е, че за дефиниране на уебсистема за документооборот е 

подходящо прилагането на структурния подход. Той изисква дейността на 

предприятията, обхваната от информационната система, да се опише чрез задачи. Част 

от дейностите на строителните предприятия могат да се дефинират в изпълнението на 

следните задачи : 

1. Получаване поръчки от клиенти. 

2. Планиране на ресурсите (човешки, материални и финансови). 

3. Организация на строителното производство. 

4. Изпълнение на строително-монтажните работи. 

5 Връзки с външни контрагенти (възложители, община, експлоатационни 

дружества и др.). 

6. Контрол и отчетност на производствения процес. 

Посочените задачи изискват голям обем документация на хартиен носител, 

необходима за одобрение на проектите от компетентните органи и за получаване на 

други документи, свързани с последващи задачи (напр. разрешение за строеж и др.).  

За оптимизиране на работата, свързана със значителния документооборот, 

съкращаване на сроковете, както и по-ефективното управление на процеса на строително 

производство предлагаме внедряване в строителните предприятия на уебсистема за 

документооборот. Тя включва елементи на система за връзка с клиенти, групова работа 
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на работниците и служителите по определен строеж, система за управление на 

документооборота и управленска информационна система за извеждане на резултати 

относно статуса и ефективността на процеса по изпълнение на строително-монтажните 

работи (СМР). 

Един от основните проблеми на електронните документи е юридическата 

доказателственост на стопанските операции в условията на дигитален вход-изход. Затова 

е включен въпросът за автентикацията на потребителите и използването на електронен 

подпис. За да се гарантира достъпът до системата е включена автентикация на 

потребителите (служители, технически ръководители, клиенти и външни специалисти). 

За гарантиране на правната основателност и достоерност на изпращаните документи се 

използва нормативно признат електронен подпис съгласно Закона за електронния 

документ и електронните удостоверителни услуги. 

Уебсистемата за документооборот може да обхваща следните елементи: 

1. Електронно приемане на заявки за СМР. 

2. Управление на строежите. 

3. Отчитане на работата по даден строеж. 

4. Система за управление на документооборота. 

5. Ползване на нормативна информационна система. 

6. Електронен обмен на документи с общинската администрация. 

7. Система за управление на ресурсите. 

8. Генериране на справки за отделните строежи. 

9. Обратна връзка с клиентите. 

Първият елемент е „Електронно приемане на заявки за СМР (за нови строежи или 

ремонти)”, като при него заданията могат да се изпращат от клиента в електронен вид 

(електронната поща или в сайта на строителното предприятие). Заданията се съхраняват 

в елекронен вид и са достъпни за служителите на строителното предприятие. При 

изпращане на документите се използва електронен подпис за да се гарантира 

самоличността и правната основателност на заявката. Този елемент позволява 

използване на възможностите, които предлагат системите за управление на 

взаимоотношенията с клиентите, известни като CRM (от английски: Customer 

Relationship Management). Основните ефекти от внедряването СRM системите са: 

- системата производителността на труда на сътрудниците се повишава с около 

10%, подобрява се качеството на обслужването, снижава се времето и разходите за 
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изпълнение на рутинни операции, намалява се количеството на грешките с повече от два 

пъти. При изтичане на първата година се регистрира увеличение както на процента на 

задържане, така и на привличане на печеливши клиенти с 15%, подобрява се лоялността 

на клиентите с 8% - 10%; повишава се ефективността на маркетинговите кампании с 15% 

(Гудкова, 2005); 

- повишава се равнището на потребителска удовлетвореност с около 11%, като се 

постига настройване на офертата в съответствие с индивидуалните потребителски 

предпочитания;  

- координирането на различните процеси в предприятието и каналите за 

комуникация склиентите създава условия за увеличаване на приходите от продажби и 

печалба – печалбата във вид на ROI нараства с около 270% в рамките на три години след 

стартиране на проекта (Pries, 2004) 

- значително се съкращава времето за обслужване на настоящите клиенти, в 

сравнение с времето за обслужване на нови клиенти;  

- намалява се чувствителността на клиентите по отношение на цените, защото 

компанията-продавач започва да се позиционира като надежден доставчик; 

- подобрява се възможността за своевременно реагиране на промени в бизнес 

средата. 

- осъществява се по-ефективен контрол на работата по потенциални сделки и нови 

клиенти. 

- увеличава се дела на приключените сделки в общия обем на сделките 

(Станимиров, 2012). 

Вторият елемент е „Управление на строежите”. В строителството и 

експлоатацията на една сграда участват множество по-малки и по-големи предприятия – 

проектантски, строителни, производствени, държавни и общински институции, 

финансови организации и др. Те формират различни конфигурации по време на 

жизнения цикъл на сградата (Георгиев, 2019). За всеки обект може да се задава статусът 

му (по жизнения цикъл на строежа), а уебсистемата дефинира кои служители на какви 

етапи и задачи участват в строежа. Всеки служител има права за достъп до определени 

обекти, в които участва, и задачи, по които работи. Съгласно възприетата организация в 

предприятието за участието на даден служител в производствения процес се предоставят 

правомощия за достъп до информацията за даден обект и начините за нейното 

коригиране. Работата при този елемент може да се осъществи посредством BIM 
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технологиите. Използването на BIM в дейността на строителните предприятия се налага 

все повече в световен мащаб. Във Великобритания е изработена пътна карта за 

внедряване на BIM за обществени поръчки, а от 2016 г. е нормативно изискуем за всички 

държавни и общински проекти. В Германия също е нормативно изискуем за големи 

обекти. В Дубай е задължително използване на BIM технология в архитектурата и 

сградни инсталации за болници и университети, както и за сгради с над 40 етажа и с 

разгърната застроена площ над РЗП > 25 000 кв.м. Приложението на BIM технологиите 

в дейността на строителните предприятия помага за:  

- по-бързо проектиране и реакция при промени. 

- по-добра координация на различни специалисти и големи екипи. 

- извършване на редица анализи и симулации за по-голяма предвидимост. 

- оптимален контрол и изпълнение на строителни графици в определения бюджет. 

- по-ефективно използване на материали. (Стоименов, 2016). 

Третият елемент е „Отчитане на работата по даден строеж“. Уебсистемата  

предоставя възможност за автоматично отчитане на работата по строежите на отделните 

служители и строителни бригади, изразходваното от тях време, направените разходи, 

както и статуса на изпълняваните задачи. След определен етап се изготвят определени 

документи (например Протокол за изпълнените СМР за даден месец, известен като акт 

образец 19), които служат за отчитането на отделните СМР или приемането на строежа. 

Четвъртият елемент е „Система за управление на документооборота”. 

Уебсистемата съхранява електронни документи като: входящи документи и документи 

относно решенията на други организации, свързани със всички строежи на строителното 

предприятие. Те могат да бъдат класифицирани по обекти, тематично, и др.. Също така  

се решават подзадачи по управление на документите и достъпа до тях, управление на 

версиите на фирмените документи, както и регулярното архивиране на електронните 

документи на външен електронен носител . 

Петият елемент е „Ползване на нормативна информационна система”. Дейността 

на строителните предприятия е нормативно регулирана и следва да се приложи система 

за ползване и задаване на заявки към електронна система за нормативната уредба на 

дейността от държавни и общински органи. Тя може да е свързана към портал за „Е-

община” или „Е-правителство”. През 2016 г. е разработен софтуерния продукт 

PRODUCTINFOX, който подпомага прилагането на национални и европейски 

регламенти за строителни продукти. (Cobuilder International, 2017). Софтуерът е 
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фокусиран върху най-новите промени и разработки в законодателството на Европейския 

съюз като например Регламента за строителни продукти (CPR), който поставя 

допълнителни изисквания към продуктите в Съюза във връзка с т. нар. CE-маркировка. 

Благодарение на проекта, продуктовата информация е налична на 11 европейски езика, 

(в това число и на български) и е в съответствие с хармонизираната строителна 

терминология на ЕС. 

Шестият елемент е „Електронен обмен на документи с общинската 

администрация”. Този елемент може да се включи при наличие на изграден електронен 

портал на общината, дирекция „Архитектура, градоустройство и устройствено 

планиране” за обмен на електронни документи чрез електронен подпис. Това може да е 

част от цялостна инициатива „Е-община”, в която за определени категории услуги 

общината чрез електронен портал да предоставя възможности на граждани и 

предприятия да подават документи в електронен вид и да получават услуги или справки 

в електронен вид. 

Седмият елемент е „Система за управление на ресурсите”. Този елемент е от 

съществено значение за строителните предприятия, тъй като строителното производство 

се характеризира с голяма ресурсопоглъщаемост. Предназначен е да подпомага 

разпределението на ресурсите по отделните строежи. Включва както определяне на 

текущите задачи, разпределението на задачите в екипа и времево, така и определяне на 

наличността на ресурсите и тяхното разпределение.  

При този елемент е целесъобразно въвеждането на система, която използва обща 

база данни за всички бизнес процеси, по-известна със съкращението ERP (Enterprise 

Resource Planning). Тя обхваща планиране, бюджетиране и контрол в областта на 

производството, доставките, продажбите, складовото стопанство, ресурсите, проектите 

и счетоводната отчетност. Това е софтуерна система, използваща обща база данни и 

обхващаща всички бизнес процеси в предприятието: планиране, бюджетиране и контрол 

в областта на производството, доставките, продажбите, складовото стопанство, 

ресурсите, проектите и счетоводната отчетност. Ползите от внедряването на ЕRP са 

следните:  

- редуциране на грешките с до 75%; 

- намаляване на времето и разходите свързани с въвеждането на информацията 

от една система във фирмата в друга с 75%; 
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- 75% намаляване на грешките свързани с BOM (Bills of Materials), като тези 

документи се създават веднъж и се менажират от ERP системата; 

- оптимизиране за материалните запаси и складовите наличности с 15%; 

- оптимизиране на бракуваните материали, които не могат да се използват в 

производството с 8 % (ERP. BG, 2021). 

Този елемент е една от най-съществените в цялата система. Използването на ЕRP 

системи в строителните предприятия е предпоставка и за намаляване на разходите за 

управление и производство. Като следствие може да се очаква по-ниска себестойност на 

строителната продукция и повишаване на печалбата. Рационалното използване на 

материалните ресурси води до намаляване на дела на строителните отпадъци, което е 

предпоставка за по-екологично строително производство.  

Осмият елемент е „Генериране на справки за отделните строежи”. Отнася се за 

обектите на строителните предприятия, използването на ресурсите, изпълнението на 

графиците в строителството и резултатите на отделните строителни бригади. Подобни 

примерни справки могат да се систематизират в няколко групи, според целта си: 

- статус на строежа или степен на завършеност на строително-монтажните работи; 

- строежи с предстоящ краен срок или пропуснат такъв; 

- обобщени показатели за брой и стойност на извършените строително-монтажни 

работи; 

- стойностни показатели за извършеното от отделни работници и строителни 

бригади за всеки отделен строеж или общо за даден период, което може да е база за 

персонална оценка или възнаграждение; 

- финансов принос и възвращаемост от съответен строеж. 

Деветият елемент е „Обратна връзка с клиентите”. Предприятието може да 

използва електронни форми за обратна връзка с възложителя, като му предоставя 

информация за състоянието на строежа, приключени етапи и очаквани резултати във 

форма на електронни документи, изразходвано време и ресурси и друга специфична 

информация, свързана с взаимоотношенията между възложител и изпълнител. Една от 

особеностите в строителното производство е, че дадена сграда или съоръжение изисква 

поддържане и обновяване по време на тяхната експлоатация. Посредством този елемент 

клиентът може своевременно да уведомява строителното предпритие при необходимост 

от ремонт, поддръжка и обновяване. Този елемент се извършва посредством модулите 

на CRM системата. 
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Приложението на уебсистемата в строителните предприятия може да срещне 

следните проблеми: 

1. Наличие на голям обем документи, които се изискват на хартиен носител с 

мокър печат. 

2. Външните контрагенти (общински власти, експлоатационни дружества и др.) 

работят по традиционна технология и не използват съвременни методи и средства за 

съвместна работа и комуникация. 

3. Липса или недостатъчно изградени „Е-община” и „Е-правителство”. 

4. Необходимост от закупуване на софтуер.  

5. Липса на локализирани библиотеки, съпътстващи софтуера (Цукев, 2020). 

6. Необходимост от закупуване на по-мощен хардуер. 

7. Необходимост от планиране на време и средства за обучение на 

служителителите на строителните предприятия. 

8. Някои технологии (напр. BIM) изискват да бъдат внедрени в цялата си същност 

и да се използват от всички участници в строителния процес. 

Предвид проблемите, които възпрепятстват внедряването на уебсистема за 

документооборот, предлагаме следните решения: 

1. Разширяване на обхвата на е-услугите, които предоставя Министерство на 

регионалното развитие. Към настоящия момент електронните услуги, които се 

предлагат, са: издаване на разрешение за оценяване на съответствието на строителни 

продукти и проверка на съответствието на лицата с изискванията на чл.43 от Регламент 

ЕС305/2011; издаване на разрешение за техническо одобрение на строителните 

продукти; издаване на предварителни разрешения за геозащитни мерки и дейности, и за 

строителство на сгради и съоръжения в свлачищни райони; одобряване на технически и 

работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и 

значение за повече от една област, и за обекти с национално значение и издаване на 

разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за 

повече от една област, и за обекти с национално значение. Нова услуга, която може да 

бъде предоставена, е онлайн консултации относно прилагането на новите европейски 

директиви в строителната практика. 

2. Разширяване на обхвата на е-услугите, които предоставят общините – 

възможности за електронно разрешение за строеж, приемане на проекти за одобрение в 

електронен вариант и др.  
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3. В Закона за устройство на територията да се регламентира възможност за 

издаване на електронни документи в областта на инвестиционния процес. 

 

 

Заключение  

В заключение следва да отбележим, че предоставената от нас уебсистема е 

гъвкава и позволява отделното строително предприятие да включва и допълнителни 

елементи в зависимост от своя предмет на дейност, големината, броя на изгражданите 

обекти, квалификацията на човешките ресурси, пазарите, на които които функционира, 

и др.  

Преминаването към електронни документи е предпоставка за: 

1. Намаляване на обема на входно-изходните хартиени документи и ръчната им 

обработка. Допълнително електронните документи  са автоматично организирани и 

систематизирани. 

2. Обединяване на информацията за отделните строителни обекти в единна, лесно 

и бързо достъпна база данни. 

3. Съкращаване на сроковете за изпълнение на строителството на обектите 

поради по-бърз обмен на необходимата информация в екипа и с външни контрагенти. 

4. Използване ИТ води до повишаване на качеството на проектната продукция и 

управлението на строежите. 

5. Постигане на по-висока ефективност при използване на материални, човешки 

и финансови ресурси. 

6. Следствие на по-ефективното използване на материалните ресурси се 

намаляват отпадъците, което води до по- екологично строително производство. 

7. По-висока степен на оперативност на бизнес процесите – уебсистемата е 

достъпна по всяко време и от всяко място, на което има достъп до Интернет. Това е 

съществено предимство за строителни предприятия, чиито обекти са разположени в 

отдалечени райони. 

Приложението на уебсистемата в дейността на строителните предприятия ни дава 

основание да направим следните основни изводи: 

1. Уебсистемата подпомага създаване на ефективна организация на 

производствения процес при строителство на сгради и съоръжения. 
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2. Подобрява бързината на комуникацията между участниците в процес в рамките 

на строителното предприятие и външните контрагенти. 

3. Съкращава сроковете за изпълнение на строителните и монтажните работи. 

4. Спомага да се намали себестойността на строителната продукция и да се 

увеличи печалбата на строителните предприятия. 
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