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ABSTRACT 

According to the results from research (Rodriguez, 2022), 90% of Fortune 500 

companies use Applicant Tracking Software. It is obvious that ATS is here to stay. 

The main purpose of this article is to analyze the types of data that applicant tracking 

systems (ATS) provide and how these data serve to make informed decisions. The 

tasks through which the goal will be achieved are: analysis of the essence of systems 

for tracking applicants for a vacant position, analysis of the main functions of ATS 

(using the example of BambooHR), analysis of the data that ATS provides, analysis 

of advantages, benefits from the use of ATS and the data they provide. Some of the 

key conclusions are that ATS reduces human effort and frees up recruiters' time to 

perform in-depth data analysis and make informed decisions; ATS will change how 

candidates prepare the content of their resumes. 

Limitations of the present article: only some data that are present in the ATS reports 

will be analyzed. The article does not aim to analyze the debate on the difference 

between data and information. 
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INTRODUCTION 

According to the results from research (Rodriguez, J., 2022), 90% of Fortune 500 

companies use Applicant Tracking Software. The applicant tracking system is gaining more 

and more popularity in the practice of attracting and selecting personnel because it greatly 

facilitates this process. The applicant tracking system uses automated intelligence to screen for 

the best, most qualified candidates, thanks to which the process of attracting candidates for the 

vacant position is streamlined. Results from research (Kolomiec, V.) show that "manual" 

candidate screening takes 23 hours, while automated candidate screening will take an estimated 

1 hour. The data from the cited research indicates that the "manual" publication of the 

advertising of the vacancy takes about 1.5 hours, while the automated one takes 15 minutes. 

And more, „A massive 46% of candidates lose interest in a role if they don’t hear back from 

the employer within one to two weeks“ (Mizzi, 2022). 

Years ago, the process of sifting through documents took up a significant portion of 

recruiters' time. Applicants' documents were divided into "stacks" which were checked either 

by the "four eyes" principle or independently, respectively by an officer/s responsible for the 

selection activity. Often, hundreds of candidates applied for the advertised vacancy, which the 

recruiters sifted through "by hand" and subsequently with Excel. In the spreadsheet developed 

in Excel, the names of the candidates who applied for the vacant position, contact information 

of the candidates (e-mail address and telephone), the results of the evaluation of the candidates' 

documents, the date of the scheduled interview with the candidates for a vacant position. This 

way of sifting through documents can be clunky, time-consuming, and error-prone, making data 

analysis difficult.  

This gradually necessitated the use of applicant tracking systems in the practice of the 

recruitment process. ATS is evidence that as Lyubomir Stefanov says, "There is also a serious 

development in the field of software used in human resources management information 

systems, including mass use of cloud systems, software and architecture as services, self-service 

of employees, mobile applications and components of artificial intelligence." (Stefanov, 2021, 

p. 22) 

That is why, the main objective of this article is to analyze the types of data that applicant 

tracking systems provide, which data serve to make reasoned decisions. The tasks through 

which the goal will be achieved are: analysis of the nature of the applicant tracking systems for 

a vacant position; analysis of the main functions of the applicant tracking systems (on the 

example of BambooHR); analysis of the data that the applicant tracking systems provide; an 
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analysis of the advantages and benefits of using job applicant tracking systems and the data 

they provide. 

 

Analysis of definitions for ATS 

According to Henderson’s definition „An ATS is a computer software program that 

manages the hiring process. It does this by collecting and sorting thousands of resumes.“ 

(Henderson, 2022). 

Another definition states that „An applicant tracking system (ATS) is software that 

manages the recruiting and hiring process, including job postings and job applications. It 

organizes information about job seekers and makes it searchable. As its name implies, an ATS 

tracks candidates through the hiring process. It helps with interview scheduling, issues 

notifications, and alerts, and sends automated emails to candidates and employees, such as 

recruiters and hiring managers.“ „But these systems are far more than organizers. An ATS is 

also used to cull applicants and recommend the top candidates. It may conduct a preliminary 

analysis of the applicants to find the best fits for a job. It may also look for keywords or use AI-

type algorithms that run a deeper analysis of the job applicant. The goal is to speed HR's review 

of job applications and resumes.“ (St-Jean, 2022). 

Based on the presented definitions, it can be concluded that ATS is a software that 

allows electronic to collect, analysis, and sorting of resumes of applicants for a vacant position, 

which leads to streamlining the process and providing opportunities for analysis and monitoring 

of data for making informed decisions related to the recruitment and selection process. 

 

Basic elements of ATS 

Typically, the main elements of an ATS are: a job description, which provides 

information about the job title, desired skills, and work experience; online advertising of the 

vacant position; automatic submission of resumes; resume parsing; identifying the most 

qualified candidates; scheduling interviews; notifications to applicants; letter - a job offer that 

is sent to the most suitable candidate. The process-related reports are among the main elements 

that the ATS provides. 

A good example of an ATS is BambooHR. BambooHR is an HR software that includes 

an applicant tracking system. The software is extremely user-friendly. Vacancy information 

and everything related to the recruitment and selection process are visible to all employees 

responsible for the process. 
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Against the information about the name of the vacant position (the open position Job 

opening), the number of candidates who have submitted documents can easily be seen. When 

selecting the vacant position, information about the job description is visible, as well as about 

the candidate(s) who have submitted documents for it. For each candidate, the CV and cover 

letter can be viewed. Structured questions that are asked during a job interview for the specific 

position can also be found here. More information that can be found here is the information 

about desired from the candidate remuneration, the date from which the candidate can start 

work, phone number, email address, and source (where the candidate applied from). In this part 

of the software, there is information called "Talent pools". By selecting "Talent Pools" one can 

see if the candidate is present in this database and what their level of competencies and 

experience is compared to the desired, as well as in what field they are talented. This part of the 

software also has notes that can be left by anyone involved in the process. For example, the 

recruiter may leave notes if they have sent a letter to the candidate for a telephone interview. 

For each candidate, the entire history of communication with him, notes about him, who, and 

when entered into "Talent pools" (if he or she is there) can be seen. For each applicant, there is 

information about the last conversation with them and their status (for example, a new applicant 

or revised documents). The convenience here is that windows can be seen in full screen for: 

candidate information, job title, candidate status, candidate rating (how close or far from the 

desired level of competencies is), what was the last email that was sent from the company. 

Additional information can be obtained by selecting each of the windows. 

ATS, as well as the BambooHR software that contains ATS, provides rich reports. These 

selection process reports include data related to: selection rate; the sources from which the most 

candidates applied; sources from which candidates who are closest to ideal candidates applied 

(candidate star rating); turnover of new hires within a year; reasons for turnover up to 1 year; 

the length of time the position has been vacant; the number of hours that were required for the 

entire selection process from the opening of the position to the acceptance of the offer by the 

candidate; the evaluation of the work performance of the new hires; the satisfaction of the direct 

supervisor of the newly appointed employee; offer acceptance rate (OAR) and related reasons 

for offer acceptance and reasons for offer rejection; yield ratio and others related to the selection 

process. 

The analysis of data obtained from the selection ratio (in the numerator is the number 

of employees, in the denominator is the number of applicants) shows that the more candidates 

organization has, the more opportunities the organization has to find talent. According to 
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Monica Mizzi, a good score is closest to zero. (Mizzi, 2022). I believe that the effort to attract 

more candidates should be consistent with specifying "suitable" candidates. Only then will the 

organization be able to find talent. Otherwise, if the organization seeks to attract more 

candidates, regardless of whether they meet the specified requirements for the vacancy, there 

is a risk of extending the selection time. 

Data analysis related to the sources from which most candidates have applied, as well 

as data analysis of the sources from which the candidates are closest to the ideal candidates 

(applicant star rating), provide an opportunity to make informed decisions related to the most 

appropriate places (social networks, mediation sites between employers and job seekers) where 

the company should be actively present. These can be LinkedIn, Indeed, Job Tiger, and others). 

The turnover data available to BambooHR can be found in the reports. The data are for: 

total and differentiated turnover; the length of time that the employee worked for the 

organization; the type of termination of employment (at the employee's will and not at his will); 

the reasons for termination of the employment relationship; the age of the leavers; gender; 

structural unit; a position they held. These data are also relevant to the analysis. For example, 

if data shows that recruits who have been included in talent pools are leaving within 1 year of 

being hired, an analysis of the recruitment and selection process should be done. As well as 

have to check if the psychological contract has been fulfilled should be done. 

Data related to the time the position has been vacant are also present in the ATS reports. 

Analysis of this data shows the attractiveness of both the organization and the vacant position. 

The results from the analysis will serve to make informed decisions related. For example, if the 

results show that the reputation of the organization is bad it could be necessary to be undertaken 

activities for increasing the good reputation of the organization. 

Another type of data contained in the ATS reports is related to the number of hours that 

were required for the entire selection process from opening the position to the acceptance of the 

offer by the candidate. The analysis of this data shows how many total hours the process took, 

from advertising the vacancy to hiring an employee. Analysis of these data also shows how 

much time each employee responsible for the selection process has spent. The analysis of these 

data can be done for different vacancies and for different participants in the process. Based on 

the results, decisions can be made to optimize the recruitment process. 

The analysis of the data related to the evaluation of the performance appraisal of the 

newcomer shows the usefulness of the methods of personnel selection. Of course, here there is 

also a need for additional analysis related to the management competencies of the immediate 
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supervisor, as well as to the working relationships in the team. Sometimes, the personnel 

selection methods are successful, but the newcomer cannot show his professional qualities, due 

to insufficient professional competence of the immediate supervisor and/or a toxic work 

environment. 

The analysis of data related to the satisfaction of the immediate supervisor with the work 

performance of the newly appointed employee is also an indicator of the usefulness of the 

methods used for personnel selection. The results of the analysis may lead to the rejection of 

some methods, the improvement of others, and/or the introduction of new ones. 

Other data are related to offers accepted ratings (OAR). This is an indicator that is 

calculated in percentages. The numerator is the number of offers accepted and the denominator 

is the number of offers made (even verbally made). Usually, this indicator is related to offers 

made to external candidates. The analysis of this data is related to the analysis of the reasons 

for accepting an offer, as well as the reasons for rejecting an offer. The analysis of this data will 

serve to make decisions to change the content of the offers made. For example, if the results of 

the analysis show that offers are rejected due to inadequate remuneration and/or bonuses and 

others, then actions related to the analysis of the market levels of labor remuneration (nationally 

and internationally, depending on the position) follow, as and of bonus systems. A score of 90% 

is considered a good offer acceptance rate. „An acceptance rate above 90% indicates that there 

is a good fit between a company’s requirements and candidates’ expectations“. (Mizzi, 2022). 

Other data related to the indicator Yield ratios. According to SHRM “Yield ratios are 

metrics used in recruiting which measure what percentage of applicants moves from one stage 

to another in the hiring process. They are used to measure the success of various recruiting 

methods and strategies.” (SHRM). This indicator is calculated as a percentage. The numerator 

is the number of candidates who have successfully passed stage 'n' of the selection process and 

the denominator is the number of all candidates who have reached stage 'n' of the recruitment 

and selection process.  

The analysis of this data can use to make informed decisions related to the development 

of new methods of personnel selection, as well as to consolidate successful methods of 

personnel selection and/or reject unsuccessful ones. This indicator could be used in cases where 

organizations choose "...the approach of sequential screening through obstacles, the group of 

candidates gradually decreases after the application of the relevant evaluation method." 

(Atanasova, 2015, p. 87) 



Peicheva, M. Data analysis from the applicant tracking system 
pp. 6–15 

 

CREATIVE SPACE ASSOCIATION | ISSN 2738-8719 12 

 

The analysis that has been made also confirms the conclusion of Katya Antonova and 

Pavlina Ivanova regarding the technologies used in human resources management "They help 

HR specialists make smarter decisions, do more work with less effort and shift their focus from 

routine tasks to take a more strategic role in the business with the help of innovation, enabling 

them to focus on higher added value in their work. That is why technologies and artificial 

intelligence are becoming key elements of HRM practices." (Antonova and Ivanova, 2021, p. 

67) 

 

RESULTS AND CONCLUSIONS  

Based on the analysis, several conclusions can be drawn regarding the advantages of 

ATS over "manual" recruiting, the benefits of using ATS, and the consequences of using them. 

The advantages of ATS over the "manual" implementation of the process of 

attracting and selecting candidates for a vacant position. 

The main advantages of ATS over the "manual" implementation of the process of 

attracting and selecting candidates for a vacant position are related to: the process of attracting 

and selecting personnel is done online and in a team; cooperation with candidates as well as 

communication between team members is facilitated; the open position, as well as all activities 

related to it, are visible to everyone who is responsible for the process; each participant in the 

selection process can sees his tasks, as well as corrections of the tasks when it is necessary; 

opportunities are provided to send messages to candidates and/or persons responsible for the 

selection process without leaving the software used for the selection process; all the necessary 

information for the selection process is concentrated in one place, which allows quick and easy 

orientation in the process; reports are generated that contain data and provide an opportunity 

for analysis that will be used to make informed decisions; the advertising of the vacancy is 

published once and automatically appears on the various social networks; candidates are 

automatically screened; for each position, there are structured questions that are visible to all 

participants in the process. 

 

The main benefits of implementing ATS are: 

✓ Human efforts related to checking the documents of the applicants are reduced; 

✓ Reduce the risks of discrimination against candidates for a vacant position; 

✓ Although ATS is not specifically designed for people with special needs, it provides 

an opportunity for disadvantaged recruiters to work remotely, which is proof of Radka 
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Nacheva's claim, „Due to the rapid development of modern technology, people with special 

needs have possibilities for equal access to their working environment“ (Nacheva, 2021, p. 76). 

✓ Reduction of manual processes; 

✓  Time for technical activity is reduced to free up more time for analysis; 

✓ It is easier for applicants to fill out documents because some ATSs use chatbots that 

help applicants and indicate if applicants have omitted to write required information; 

✓  Encourage passive candidates to submit documents (when Candidate Relationship 

Management (CRM) Systems are also used); 

✓ Using an ATS provides the ability to post and manage job vacancies on internal and 

external career sites and multiple job sites, such as Indeed and Monster, and on social media 

sites such as LinkedIn and Twitter; 

✓ ATS can set up automatic responses that are related to a reminder of an upcoming 

interview date (the reminder is for both interviewers and job applicants); send candidates 

announcements for new vacant positions; send an automatic reply to the failed candidates;  

✓ ATS provides rich reports concentrated in one place that enables data analysis and 

informed decision-making. At the same time, depending on the ATS used, the data collected in 

the reports can be enriched depending on the interests of those using the ATS. 

Of course, ATS has other benefits, but the main conclusion that can be drawn is that the 

benefits of using ATS will manifest themselves and be greater the more competent the creators 

of ATS are in areas related to: the process of recruitment, selection, data analysis, and 

programming. In addition, a basic requirement for the recruitment and selection process to be 

objective, when using ATS, it is necessary for the creators of ATS to be socially responsible. 

 

Consequences of using ATS 

Based on the analysis, we can conclude that the consequences of using ATS will affect 

both job applicants and recruiters. 

Job applicants will most likely change their approach to preparing their resumes. 

Certainly, they will pay more attention than ever to specific words in their resumes, given the 

fact that ATS uses artificial intelligence to screen resumes. Moreover, they will look for 

opportunities to pre-test their resumes on platforms (such as are already available) that contain 

ATS to ensure that their resumes will not be rejected. 
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For recruiters, the consequences of using an ATS are that their manual work is reduced, 

technical work is reduced, and attention is directed more toward analyzing data for predictive 

analytics. 

Expectations are that in the future, the process of improving ATS will continue, working 

towards simplifying the process of recruitment and selection of personnel, respectively, 

simplifying the work of specialists in recruitment and selection of personnel, and focusing their 

efforts on data analysis and making informed decisions. And here the conclusion for ATS is the 

same as for remote work. The ATS is here to stay. 
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РЕЗЮМЕ 

Потребността от анализиране и прогнозиране на нуждата от работна сила със 

специфични компетентности налагат използването на подходящ индикатор за 

измерване степента на развитие на човешкия капитал. Сред многото измерители, 

които изследват различни аспекти на трудовия потенциал, се откроява индексът на 

човешки капитал, като носител на съпоставима и достоверна информация за това.  

Авторът на статията си поставя за цел да изследва приложението на индекса на 

човешки капитал, разработен от Световната банка, като подходящ индикатор за 

измерване качеството на човешкия капитал, който отчита условията за развитието 

на пълния капацитет на децата и превръщането им в пълноценни участници в 

бъдещата работната сила.  

Съпоставката на равнището на индекса за човешки капитал в различните страни и 

анализа на факторите, които го обуславят, биха могли да послужат за провеждане 

на подходяща социална политика, която да подобри качеството на човешкия 

капитал и да послужи за идентифициране на добрите практики в страните с високи 

равнища на индикатора.   
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пригодност за заетост 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

В съвременния живот настъпват неизбежни трансформации, които променят 

начина, по който работим, общуваме помежду си, прекарваме свободното си време, 

учим, лекуваме се, почиваме си, пътуваме или спортуваме. Поради това е необходимо 

нашите знания, умения и компетентности да бъдат адаптирани към тези промени, за да 

можем да повишим нашата пригодност за заетост и да бъдем адекватни на изискванията 

на работните места в условията на настъпващата Индустрия 5.0. Сред многото 

измерители, които се използват за оценка на човешкия капитал, се откроява индексът на 

човешки капитал (ИЧК) като гъвкав и всеобхватен индикатор, разкриващ не само 

текущото равнище на трудовия ресурс, а и неговия потенциал за развитие.  

Настоящото изследване има за цел да представи индекса на човешки капитал като 

удачен и достоверен индикатор за качеството на човешкия капитал, който отчита 

условията за развитието и усвояването на пълния капацитет на децата и превръщането 

им в пълноценни участници в работната сила. 

За постигането тази цел са поставени следните задачи: 

1. Дефиниране на понятието „човешки капитал“, основавайки се на част от най-

популярните концепции за неговата същност. 

2. Представяне на индекса на човешки капитал, разработен от Световната банка. 

3. На базата на данните за индекса на човешки капитал в 174 държави по света,  

да се направи анализ на индикатора. 

4. Да се очертаят някои изводи относно необходимостта от комплексен измерител 

на човешкия капитал. 

В статията са използвани аналитичният, индуктивният и дедуктивният метод.  

Статията е направена при следните ограничения: 

1. Поради това, че индексът на човешки капитал е въведен през 2018 г. в рамките 

на проект на Световната банка и е ревизиран през 2020 г., не са налични данни за 

неговото равнище през предходни периоди. Направен е анализ на неговата динамика на 

базата на ретроспективните данни за 2010 г., съпоставени с тези за 2020 г. 

2. Изследването не засяга възможностите за извършване на инвестиции в човешки 

капитал, а само в изследване на индекса на човешкия капитал. 

3. В статията е анализиран индексът на човешки капитал общо в страните по света, 

групирани по регионален принцип от Световната банка, като, поради ограничения в 
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обема на изследването и наличието на съпоставима информация, не е представена 

отделно нито една държава.  

 

1. НЯКОИ ТЕОРЕТИЧНИ КОНЦЕПЦИИ ЗА СЪЩНОСТТА НА 

ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ 

Човешкият капитал е един от основните производствени фактори и предпоставка 

за достигане на икономически просперитет и социално благополучие. В лабиринта от 

дефиниции на това понятие, трудно можем да се спрем на една, която да определим за 

универсална, тъй като всяка от тях има своя принос за оптималното разбиране на термина.  

В своето изследване Гари Бекер (Becker, 1997:16) твърди, че човешкият капитал са 

знанията, уменията, креативността и здравето на индивида. Той възприема позицията, че 

човешките, финансовите и физическите ресурси представляват различни аспекти на 

капитала, но с тази разлика, че човекът е единственият носител на човешкия капитал и 

неговите умения, здраве, способности. Той не бива бъде разглеждан отделно от тях, тъй 

като те са в неделима цялост и само индивидът е техен носител. Бекер също така счита, че 

капиталът има различни разновидности (човешки, физически, финансов, социален, 

духовен и др.), но при човешкия капитал хората са единствените суверени притежатели на 

знанията, уменията, опита и способностите и е невъзможно да се разглеждат отделно от 

тях.   

Популярна е аналогията, която прави Адам Смит между физическия и човешкия 

капитал (Smith, А., 2022). Той достига до извода, че както инвестициите в нови машини и 

модерни технологии водят до повишаване на производството и приходите на фирмата, 

така и инвестициите в човешки капитал водят до подобряване на неговите качествени 

характеристики, до ръст на производителността и повишаване на печалбата на фирмата. 

По правило колкото по-квалифициран е един труд, толкова по-висока производителност 

има той, а това е предпоставка за по-високото заплащане на работниците. 

Доц. Атанас Казаков счита, че „човешкият капитал изразява натрупаните познания, 

опитът, придобитите умения и променената в резултат на това квалификация, в съчетание 

със здравния статус на носителя на тези нови свойства, неговата мотивация, талант и 

способност да борави с информация“ (Казаков, 2010:22) 

Проф. Дулевски приема “човешкия капитал като съвкупност от възможностите и 

способностите на човека за извършване на определени трудови услуги срещу заплащане 
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или за задоволяване на определени потребности”. (Дулевски, 2012:14). Той счита още, че 

под „човешки капитал“ трябва да се разбира способностите на човека, чрез използването 

на които лицето постига определени доходи. Той посочва също, че характерна черта на 

човешкия капитал, която го различава от другите видове такъв, е това, че неговото 

формиране изисква продължително време. Това е своеобразна инвестиция в бъдещите 

знания, умения, компетентности, която има възвращаемост с дългосрочен характер.  

Изследвайки същността и спецификата на човешкия капитал, проф. Й. Илиев счита, 

че „за успешните и конкурентноспособни бизнес-организации използването на човешкия 

капитал е основен фактор с дълготрайно значение, а не средство за краткотрайна 

експлоатация и максимална печалба.“ (Илиев, и кол. 2017) 

Според Световната банка човешкият капитал – знанията, уменията и здравето, 

които хората натрупват през живота си – е основен двигател за устойчивия растеж и 

намаляване на бедността. (World Bank, 2021) По-добрите качествени характеристики на 

човешкия капитал са свързани с по-високи доходи за хората, повече приходи за 

работодателите и държавния бюджет, както и възможности за постигане на по- ефективна 

социална кохезия.  

Въз основа на направените проучвания и анализ на същността и особеностите на 

човешкия капитал, авторът възприема тезата, че човешкият капитал обхваща знанията, 

уменията, компетентностите, професионалния опит, личностните характеристики, 

здравния и образователния статус, притежаван от лицата, на базата на които се формират 

техните способности за труд и възможността им за пълноценно участие в обществения 

живот в целия му спектър. Лицата, притежаващи по-високо равнище на тези компетенции, 

имат по-добра производителност на труда, а това е предпоставка за получаване на по-

високи възнаграждения, адекватни на тяхната трудова ефективност и пълноценен начин 

на живот. Част от характеристиките на човешкия капитал са вродени (като личните 

качества, здравословното състояние), но друга част от тях (образование, знания, умения, 

компетентности, опит и др.) могат да бъдат повлияни от инвестициите, които се правят за 

тях от страна на държавата, семейството, корпорациите. Това са т.нар. инвестиции в 

човешки капитал. 

Измерването на равнището на човешкия капитал е от ключова важност за оценка 

на напредъка на страните в това отношение и за прилагането на адекватни политики за 

интеграция на лицата от уязвимите групи от населението, застрашени от риск от бедност 

и социално изключване. Човешкият капитал има своите количествени и качествени 
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измерения. От количествена гледна точка се определят годините, прекарани в 

образователната система, продължителността на трудовия стаж и професионалния опит, 

броя на професионалните квалификации, които е преминал индивидът и други параметри, 

които могат да бъдат числово измерими, разходите за неговото формиране и приходите от 

експлоатацията му. Оценката на качествените характеристики на човешкия капитал е 

доста по-сложна, тъй като доказателствата за това са отложени във времето и съдържат 

известна доза субективизъм. Качествата на човешкия капитал са обект на изследване от 

редица специалисти (Дулевски, 2012:27; Симеонова-Ганева, 2011:9 и др.), като най-

популярните и често използвани методи за това са следните:  

• Оценка на знанията, уменията и компетентностите на лицата чрез различни 

методи и инструменти; 

• Анализ на съпоставима информация за качеството на образователната система, 

нивата на грамотност на населението, способностите за критично мислене и решаване на 

поставени проблеми (изследването PISA, Европейско кенгуру и др.) ; 

• Анализ на данните за равнището на търсене и предлагане на труд в икономиката; 

• Изследване цената на труда, работната заплата, минималното, средното 

възнаграждение на работниците с различни образователна степен и качество на човешкия 

капитал и др.; 

• Данни за социалния статус и условията на живот на лицата, получени чрез 

статистически и социални изследвания в страните (Евростат, Международната 

организация по труда, Световната банка, Международната здравна организация, 

Европейския център за развитие на професионалното обучение и много други). 

• Особено популярния метод на Минсер, основан на измерването на 

възвращаемостта на различните равнища на образование; 

• Индекс на човешко развитие (Human development index), прилаган от ПРООН, 

който дава релевантна информация за равнището на бедност, продължителност на живота, 

качество на жизнената среда, образованието, грамотността; 

• Индексът на човешкия капитал (Human capital index), разработен от Световната 

банка през 2018 г. и ревизиран през 2020 г., за да се отрази влиянието на Ковид 19 върху 

качеството на човешкия капитал в страните (World Bank, 2021, The Human Capital Index). 

Това е многофакторен индикатор, който позволява да се сравнят различни аспекти на 

човешкия капитал, поради което заслужава по-специално внимание.  
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2. МЕТОДОЛОГИЯ 

Потребността от намиране на подходящ измерител на качествените 

характеристики на човешкия капитал, който да позволява да се направи достоверна 

съпоставка на показателя в различните страни, провокира Световната банка да положи 

усилия да създаде подходящ алгоритъм за това. През 2018 г., като част от Проект 

„Човешки капитал“, е създаден индексът на човешки капитал, който отчита усилията за 

постигане на благоприятна среда за развитие на потенциала на човешкия капитал в 

различните страни и региони. Според водещата институция в този проект – Световната 

банка, индексът на човешки капитал отчита усилията на страните за постигане на 

напредък по отношение на условията за разгръщане на пълния капацитет на децата.  

Индексът измерва човешкия капитал, който едно дете, родено днес, може да 

очаква да постигне до осемнадесет-годишната си възраст. ИЧК отчита начина, по който 

здравните, социалните, образователните системи формират пригодността за заетост и 

производителността на труда на следващото поколение работници. Той отразява пряката 

взаимовръзка между публичните инвестиции в човешки капитал и качеството на 

човешкия капитал на страната. За пръв път въведен през 2018 г., индексът е ревизиран 

през 2020 г., отчитайки начина, по който пандемията от Ковид-19 и свързаното с това 

преструктуриране на здравните и образователните системи, се отразяват върху 

качеството на човешкия капитал в страните. На базата на данните за този индекс, биха 

могли да се вземат решения, основани на доказателствата и да се прилагат адекватни 

политики за повишаване нивото на компетентност на работната сила и за подобряване 

качеството на живот на лицата. 

При разработването на ИЧК, Световната банка се е ръководила от някои изходни 

позиции. На първо място, това е показател, фокусиран по-скоро върху резултата, 

отколкото върху изходните данни. Това стимулира страните не само да инвестират 

повече средства за повишаване качеството на човешкия капитал, но и да се стремят да 

достигнат по-висока възвращаемост от направените инвестиции. В по-голямата си 

степен индексът е ориентиран към измерване на човешкия капитал на бъдещото 

поколение, а не на сегашното, върху което е въздействала предишната политическа 

система, управляваща във времето, когато сегашните работещи са били ученици. ИЧК 

дава количествена информация за състоянието на човешкия капитал през ключови етапи 

от развитието на лицата. Той се състои от три компонента: 
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1. Преживяемост на лицето от раждането до училищна възраст, измерено чрез 

равнището на смъртност под 5-годишна възраст.  

2. Очаквани години на обучение в училище, комбинирайки информация за 

количеството и качество на образованието. Образованието се измерва като брой години 

в училище до 18-годишна възраст, като се отчитат децата, записали се в съответната 

година в образователната система, както и тези, които са отпаднали от нея. Качеството 

на образование се отчита на базата на резултатите от оценката на постиженията на 

учениците от проведени международни тестове.  

3. Здраве. То е особено важен измерител на качеството на човешкия капитал, тъй 

като без него всички останали индикатори остават на заден план. Няма единен показател 

за измерване на здравословното състояние, затова то се измерва с помощта на два 

подиндикатора:  

- равнище на преживяемост при възрастните, дефинирано като дял на 15-

годишните, които доживяват до 60-годишна възраст. Преживяемостта при възрастните 

може да се тълкува като успешно преодоляване на здравни събития, които не са с летален 

край, които дете, родено днес, би преживяло като възрастен, ако се запазят текущата 

норма на заболеваемост. Степента на доживяване при възрастни е изчислено от Отдела 

за населението на ООН за 197 държави. 

- степен на забавяне на растежа при децата под 5-годишна възраст. Забавянето в 

растежа служи като индикатор за пренаталното, бебешкото и детското здраве и дава 

информация за здравна среда в ранна детска възраст. Индикаторът отчита здравните 

рискове, които родените днес децата, вероятно ще изпитат в ранните си години и които 

ще имат значими важни последици за здравето и благосъстоянието им в зряла възраст.  

Здравето и образованието имат своето важно значение за човека, но са трудни за 

количествено остойностяване. При определяне на ИЧК се използват прогнозните 

приходи или ползи за лицето, които то би получило от единица допълнително 

здравеопазване и образование, които ще повишат неговата производителност, спрямо 

базов вариант за най-благоприятно здраве и образование. Индексът варира межди 0 и 1, 

което означава, че страна, в която дете, родено днес, може да очаква да постигне 

максимално добро здраве без спиране на растежа и 100 % преживяемост при възрастни) 

и използване на пълния образователен капацитет (поне 14 години ефективно учене до 

18-годишна възраст), ще получи стойност на ИЧК, равен на 1. Индекс в размер на 0,70 

показва, че производителността като бъдещ работник на едно дете, родено днес, е с 30% 
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по-ниска от тази, която би могло да има, ако е постигнало максимално ефективно 

образование и здраве (World Bank, 2018). 

Според методологията на Световната банка за определяне Индекса на човешкия 

капитал,  той може да бъде изчислен по следата формула (World Bank. 2021):  

 

ИЧК =  S × E ×  H   (1) 

 

където: 

S – преживяемост на лицето от раждането до училищна възраст, измерено чрез 

равнището на смъртност под 5-годишна възраст 

E – образование, изразяващо се в очаквани години на обучение в училище 

H – равнище на здравословното състояние на лицата 

 

За да се получи достоверна информация за ИЧК, неговите компоненти първо 

трябва да се преобразуват с определени тегла в зависимост от приноса им в 

производителността на труда, приемайки, че са налице максимална степен на 

образование и здраве. При определяне на показателя преживяемост се счита, че децата, 

които не доживеят до 5-годишна възраст, няма как да станат възрастни. В резултат на 

това очакваната бъдеща производителност на дете, родено днес, се намалява с 

коефициент, равен на процента на преживяемост, спрямо нормалната норма на всички 

деца за това. 

 

S = 
1 – 𝐷 < 5  

1
   (2) 

 

където: 

D < 5г. – равнище на смъртност на лицата под 5-годишна възраст  

 

Нормата за цялостно висококачествено образование съответства на лицата, 

прекарали 14 години в образователната система и постигнали резултат от проведени 

тестове над 625 точки. Интерпретацията на промяната в относителната 

производителност в следствие на образованието е доста сложна и нееднозначна, но в тази 

методология е заложено схващането, че една допълнителна година, прекарана в 

училище, повишава приходите с около 8 на сто. Параметърът Ø = 0,08 измерва 
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възвръщаемостта от една допълнителна година в училище и се използва за 

преобразуване на разликите в адаптираните към ученето години в училище между 

страните в разлики в производителността на работниците. 

 

Е = e Ø [E𝑌𝑆×(HTS∶ 625) – 14]  (3) 

         

където: 

е – равнище на образованието 

Ø – нормата на възвръщаемост на една допълнителна година в училище. Тя се 

приема се за 0,08 

EYS – очаквани години в училище 

HTS – резултати от хармонизираните тестове 

 

За да добием по-ясна представа от този индекс, можем да изчислим, че дете, което 

е прекарало само осем години в образователната система до 18-годишната си възраст, 

вместо изискуемите 14, ще има с 48 на сто по-ниска продуктивност от друго, което е 

посещавало училище през пълния период, който се изисква.   

По отношение на здравето, неговото значение за производителността на лицата се 

измерва с равнището на икономическата възвращаемост от по-доброто здравословно 

състояние на отделните индивиди. Тук липсва някакъв универсален показател, измерващ 

как различните аспекти на здравето се отразяват върху промяната на производителността 

на труда. Най-често се използват прокси (proxi) индикатори, като например височината 

на възрастното лице (adult height), тъй като тя може да бъде обективно измерена и в 

известна степен отразява кризите в здравословното състояние в детството и 

юношеството. Счита се, че един сантиметър повишаване на ръста води до 3,4% по-висока 

производителност.  

Налице е взаимовръзка между различните прокси показатели за здраве, включени 

в ИЧК. Установена е зависимост между забавянето на развитието на децата и развитието 

на лицата в зряла възраст, заедно със свързаните с това  здравословни и когнитивни 

дефицити.  

Приносът на здравето към производителността се изразява спрямо показателя за 

пълно здраве, дефиниран като липса на забавяне на растежа и 100 процента доживяване 

до възрастни. 
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H = е(γ𝐴𝑆𝑅 × (A𝑆𝑅 – 1) + γ S𝑡 × (N𝑆𝑅 – 1))/2  (4) 

е - равнище на здравословното състояние  

γ ASR - степен на преживяемост при възрастните, равняваща се на 0.65 

γ St – степен на забавяне на растежа, равняваща се на 0,35 

NSR – равнище на незабавяне 

 

За сравнение с базовия вариант, при който няма никакво забавяне в растежа, в 

страна, където процентът на забавяне на растежа е 30 на сто, лошото здраве намалява 

производителността на работниците с 30 × 0,34 на сто или 10,2 процента. При базовия 

вариант приемаме, че е налице 100 % преживяемост при възрастните, а лошото здраве 

намалява производителността на работниците с 30 × 0,65 на сто или 19,5 процента, ако 

процентът на преживяемост при възрастни е 70 на сто. Средната стойност на двете 

оценки за ефекта на здравето върху производителността се използва при определяне на 

ИЧК. 

Тези параметри се използват за измерване на елементите на ИЧК и техния принос 

към производителността (Ø = 0,08 за училище, γ СПВ = 0,65 за преживяемост при 

възрастни и γ забавяне на растежа = 0,35). Относителните тегла на тези компоненти са 

едни и същи в различните страни, за да може да се постигне съпоставимост на 

информацията.  

 

3. АНАЛИЗ НА ИНДЕКСА НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ ПРЕЗ 2020 г. ПО 

ДАННИ НА СВЕТОВНАТА БАНКА 

Световната банка разработва ИЧК за общо 174 страни от следните региони: 

Източна Азия и Тихия океан, Европа и Централна Азия, Латинска Америка и Карибите, 

Средния Изток и Северна Африка, Северна Америка, Южна Азия и Суб-Сахарска 

Африка. За да се изследва динамиката на показателя, той се изчислява в ретроспекция 

въз основа на наличните данни за 2010 г. Тъй като за някои от индикаторите няма 

информация за предишните периоди във всички страни, ИЧК за 2010 г. е изчислен само 

за 103 държави, като Световната банка не разполага с информация за страните от целия 

регион Южна Азия, както и за отделни държави в другите региони. ИЧК в тези региони, 

както и промяната в неговите стойности за десет годишен период могат да бъдат 

разгледани на Таблица 1: 
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Таблица 1:  

Регионален индекс на човешки капитал през 2020 г., съпоставен с 2010 г. 

ИНДКАТОР ИЗТОЧНА 

АЗИЯ И 

ТИХИЯ 

ОКЕАН 

ЕВРОПА И 

ЦЕНТРАЛНА 

АЗИЯ 

ЛАТИНСКА 

АМЕРИКА И 

КАРИБИТЕ 

СРЕДНИЯТ 

ИЗТОК И 

СЕВЕРНА 

АФРИКА 

СЕВЕРНА 

АМЕРИКА 

ЮЖНА АЗИЯ СУБ-

САХАРСКА 

АФРИКА 

 2020 Δ 2010 2020 Δ2010 2020 Δ2010 2020 Δ2010 2020 Δ2010 2020 Δ2010 2020 Δ2010 

ИЧК Компонент 1: 

Преживяемост  

              

Възможност за 

доживяване до 5-

годишна възраст 

0,98 0.004 0,99 0.002 0,98 0.004 0,98 0.003 0,99 0.001 0,96 - 0,93 0.022 

ИЧК Компонент 2: 

Образование 

              

Очаквани години в 

училище 

11,9 0,651 13,1 0,176 12,1 0,351 11,6 0,458 13,3 0,440 10,8 - 8,3 0,862 

Хармонизирани 

резултати на 

тестове 

432 -3,659 479 1,002 405 8,001 407 0,443 523 -5,769 374 - 374 -5,106 

ИЧК Компонент 3: 

Здраве 

              

Степен на 

преживяемост на 

лицата от 15 до 60 г. 

0,86 0,013 0,90 0,020 0,86 0,013 0,91 0,015 0,91 0,02 0,84 - 0,74 0,082 

Дял на децата под 

5г.  без изоставане в 

растежа 

0,76 0,048 0,90 0,048 0,85 0,051 0,82  0,034 -  -  0,69 - 0,69 0,070 

Индекс на човешки 

капитал 2020 

0,59 - 0,69 - 0,56 - 0,57 - 0,75 - 0,48 - 0,40 - 

Източник: Таблицата е направена на базата на изчисления на Световната банка, базирани на 

актуализацията на индекса на човешкия капитал за 2020 г., както и въз основа на собствени 

калкулации. 

Забележка: Таблицата отчита средните стойности на компонентите на ИЧК, както и общия 

индекс на човешкия капитал по региони на групата на Световната банка. Обобщени данни за 

динамиката на общия ИЧК в регионите не са налични —  не е налична информация. 

 

В регионално отношение ИЧК е най-висок в Северна Америка, където достига 

0,75, следвана от Европа и Централна Азия (0,69) и Източна Азия и Тихия океан (0,59). 

Средния Изток и Северна Африка имат почти същия индекс като Латинска Америка и 

Карибите -  съответно 0,57 и 0,56. Най-ниско е равнището на индекса в Южна Азия (0,48) 

и Суб-Сахарска Африка (0,40). Тази тенденция е налице в почти всички индикатори на 

ИЧК и техните подиндикатори. Това в голяма степен потвърждава хипотезата, че 

степента на развитие на икономиката предопределя нивото на ИЧК, тъй като по-

развитите в икономическо отношение държави разполагат с възможности да провеждат 

ефективна политика за подобряване качеството на човешкия капитал във всичките му 

измерения – преживяемост, образование, здраве. Поради липсата на натрупана 

информация за стойността на ИЧК и всички негови под-индикатори в разгледаните 

региони в ретроспективен план е трудно да се направят релевантни изводи за неговата 

динамика във времето, но бихме могли да кажем, че почти всички региони бележат 

напредък по отношение на равнището на ИЧК спрямо 2010г.. Изключение прави 

единствено показателя „хармонизирани резултати на тестове“, при който се наблюдава 
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регрес в три от регионите – Източна Азия и Тихия океан, Северна Америка и Суб-

Сахарска Африка. Интересно е да се отбележи, че именно Суб-Сахарска Африка бележи 

най-голям ръст по отношение на останалите четири показателя - „възможност за 

доживяване до 5-годишна възраст“ (0,022), „очакван брой години в училище“ (0,862), 

„степен на преживяемост на лицата от 15 до 60 г.“ (0,082) и „дял на децата под 5 г. без 

изоставане в растежа“ (0,070), което се дължи на ниската изходна база на региона през 

2010 г. 

Световната банка изчислява ИЧК за общо 174 страни, като ги ранжира по равнище 

на индекса от най-ниския към  най-високия. Индексът на човешки капитал за 2020 г. е 

представен на фигура 1. 

 

 

Фиг. 1. Индекс на човешки капитал през 2020 г. 

Източник: World Bank. 2021. The Human Capital Index 2020 Update: Human Capital in 

the Time of COVID-19. Washington, DC: World Bank. doi:10.1596/978-1-4648-1552-2. 

 

Страните са разделени в шест групи (клъстера) в зависимост от равнището на ИЧК 

– до 0,40, между 0,40 и 0,50, между 0,50 и 0,60, между 0,60 и 0,70, между 0,70 и 0,80 и 

над 0,80, като за всяка от тях са дадени средните, минималните и максималните 

стойности на индекса. Средното равнище на ИЧК в страните е 0,56, което може да се 

интерпретира, че дете, родено днес, би могло да достигне едва 56 на сто от капацитета 

на пълната си производителност като възрастен работник.  

Страната с най-нисък ИЧК е Централноафриканската република – едва 0,29, което 

означава, че дете, което е родено днес, ще има шанса да развие 29 на сто от трудовата си 
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продуктивност, когато стане възрастен. Това е една от най-бедните държави в света, 

което се отразява на равнището на този показател и доказва пряката връзка между 

икономическото благосъстояние на страната и степента на развитие на човешкия 

капитал. Страните в първата група са общо 24 и освен ЦАР включа Чад, Южен Судан, 

Нигерия, Мали, Либерия и други страни от Южна Африка с ИЧК между 0,29 и 0,39, което 

е далеч под средната норма в света. 

Втората група включва 36 страни от Азия и Африка. Показателят в тях варира 

между 0,40 и 0,50. Страните с най-ниско ниво на ИЧК са Замбия, Камерун, Афганистан, 

Бенин, а с най-високо – Камбоджа, Кирибати, Индия, Египет. Прави впечатление 

присъствието на Индия в тази група на ниски нива на ИЧК, което се дължи на силното 

класово разслоение в страната, където са концентрирани относително малък дял на 

богати и образовани хора, които допринасят за икономическия просперитет на страната, 

но голямата маса от хора са необразовани и имат ограничен трудов потенциал, поради 

което индексът е на незадоволително равнище. 

Третата група включва 49 държави, в които индикаторите са между 0,50 и 0,60. 

Сред страните с най-ниски равнища на индикатора са Гвиана, Панама, Доминиканската 

република и Мароко (0,50), а сред най-високите – Колумбия, Аржентина, Тринидад и 

Тобаго, Санта Лусия, Уругвай (0,60). В тази група се намират и някои европейски страни 

с по-слабо развити икономики – Северна Македония (0,56), Косово и Грузия (0,57), Босна 

и Херцеговина, Молдова и Румъния (0,58). 

В четвъртата група се намират 29 страни, включително и България, с много 

разнородно местоположение и степен на икономическо развитие. Сред държавите с 

нисък ИЧК са Перу, Оман, Тайланд, Малайзия и България (0,61), а с най-висок в тази 

категория – Русия, Унгария, Люксембург (0,68), Виетнам и Гърция (0,69). Интересно е 

присъствието на една от най-богатите държави в Европа, която има най-висок БВП на 

глава от населението - 81 660 евро за 2020 г. (Eurostat, Real GDP per capita), а именно 

Люксембург. Причината за това може да се търси в предположението, че там човешкият 

капитал все още не е достигнал своя потенциал, който би могъл да развие, поради 

национални особености, липса на инвестиции и целенасочена държавна политика за 

насърчаване неговото развитие и др. 

Петата група обхваща 28 страни, повечето от които европейски, в които ИЧК 

варира между 0,70 и 0,80. Страните с най-нисък индекс в тази група са Беларус и САЩ 

(0,70), следвани непосредствено от Литва, Латвия, Малта и Хърватска (0,71). Страните с 
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най-високи показатели в тази група са Нова Зеландия, Естония, Великобритания (0,78), 

следвани от Нидерландия и Ирландия (0,79).  

Най-малката шеста група e много хетерогенна и обхваща 8 страни от Европа, Азия 

и Северна Америка, като това е групата на държавите с най-високи нива на ИЧК – 0,80 и 

над тази стойност. Швеция, Макао, Финландия, Канада, Южна Кореа и Япония имат 

индекс 0,80, Хонг Конг е със стойност на ИЧК 0,81, а безспорен фаворит е Сингапур с 

индекс 0,88. Икономическите показатели в тези страни са много благоприятни за 

извършване на инвестиции в човешки капитал и това са държавите, които са първенци 

по отношение на иновациите и използването на нови технологии. Това е още едно 

доказателство, че по-големите разходи за образование, здравеопазване, насърчаването на 

заетостта и активния начин на живот в тези държави водят до подобряване на човешкия 

капитал в тези държави.  

 

4. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕТО И ПО-ШИРОКИТО 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНДЕКСА ЗА ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ 

Въз основа на направения анализ на данните на Световната банка за индекса на 

човешки капитал в страните по света, можем да достигнем до следните по-важни 

изводи: 

Първо: ИЧК е изключително необходим комплексен показател, един от многото 

използвани индикатори на трудовия и социалния потенциал на лицата, който дава 

измерима и съпоставима информация за постигнатата  благоприятна среда за разгръщане 

на потенциала на човешкия капитал в световен, регионален, национален и териториален 

аспект. 

Второ: Той отчита усилията на 174 страни за постигане на напредък за 

разгръщане и усвояване на пълния капацитет на децата, който те биха могли да развият 

като възрастни. Колкото по-високо е равнището на индекса, толкова по-благоприятна и 

подкрепяща е средата за децата, прекарали поне 14 години в образователни институции. 

Трето: Индексът отразява и състоянието на здравната, социалната, 

образователната, културната политика в страните и е израз на положените усилия за 

възпитание на децата и формирането им като пълноценни личности в обществото. 

Четвърто: Качествените характеристики на човешкия капитал днес са резултат 

от положените усилия за образование, възпитание и подготовка за пригодност за заетост 



Пандурска, Р. Изследване на потенциала за развитие на лицата чрез 

индекса на човешки капитал 
с. 16–34 

 

СДРУЖЕНИЕ „КРЕАТИВНО ПРОСТРАНСТВО“ | ISSN 2738-8719 30 

 

на децата в миналото. Резултатите от направените инвестиции в човешки капитал се 

проявяват с лаг във времето.  

Пето: В регионално отношение ИЧК е най-висок в Северна Америка, където 

достига 0,75. Най-ниско е равнището на индекса в Южна Азия (0,48) и Суб-Сахарска 

Африка (0,40). В голяма степен равнището на този показател се предопределя от степента 

на икономическо развитие в държавите, поради по-големите възможности за провеждане 

на ефективна политика за подобряване качеството на човешкия капитал чрез по-високи 

инвестиции в него.  

Шесто: Ретроспективният регионален анализ на ИЧК сочи, че навсякъде и по 

всички показатели той бележи напредък спрямо 2010 г., с изключение на Източна Азия 

и Тихия океан, Северна Америка и Суб-Сахарска Африка, при които има регрес по 

отношение на индикатора „хармонизирани резултати на тестове“.  

Седмо: В териториално отношение индексът на човешки капитал е най-нисък в  

Централноафриканската република (0,29) , тоест децата, родени днес в тази страна ще 

имат възможността да развият най-малка част от своя трудов капацитет – едва 29%. 

Страните с най-високи стойности на ИЧК са Швеция, Макао, Финландия, Канада, Южна 

Кореа, Япония, Хонг Конг с ниво на показателя около 0,80, а Сингапур е лидер в това 

отношение със стойност на индикатора 0,88.   

Осмо: На базата на направения сравнителен анализ на страните по света, е налице 

ясна корелация между икономическото развитие и равнището на ИЧК в страните. С 

много малки изключения държавите, които имат силни икономики, високи доходи и 

БВП, индексът на човешки капитал е с оптимални стойности. Това се дължи на 

ефективността на извършените инвестиции и усилията за развитие на потенциала на 

децата, за да се превърнат в качествена работна сила в бъдеще. 

Препоръките, които бихме могли да отправим за бъдещото използване на ИЧК, 

са свързани с: 

Първо: Определянето на ИЧК е особено важно, защото той носи информация за 

бъдещия трудов потенциал, който ще развият сегашните подрастващи деца. Поради това 

всяка икономическа и социална политика, която се провежда в това отношение, трябва 

да бъде придружена от задълбочена оценка на въздействието, за да се прецени нейната 

ефективност не само в текущия момент, а и в бъдеще. 

Второ: На базата на този показател би могло да се прогнозира състоянието на 

бъдещата работна сила и потребността от работници с определени дефицитни професии. 
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Дефинирането на професиите, в които ще се изпитва недостиг на работна сила в бъдеще 

ще облекчи системите за образование и професионална квалификация, които ще имат 

достатъчен хоризонт, за да могат да подготвят квалифицирани кадри, които да 

компенсират този дефицит и да заемат свободните работни места. 

Трето: Би било добре анализът на равнището и динамиката на ИЧК да послужи 

при разработване на активната политика по заетостта в страните, защото по този начин 

ще се добие информация за бъдещия трудов и социален потенциал, с който страната 

разполага. Така ще могат да се планират по-добре ресурсите за обучение, квалификация, 

преквалификация, разкриване, запазване и модифициране на работните места и 

адаптиране на бъдещите работници към изискванията към качеството на работната сила 

в бъдеще. 

Четвърто: Изучаването на добрите практики в страните с високи нива на ИЧК би 

могло да послужи за тяхното адаптиране и прилагане в държавите, които изоставят по 

отношение на качеството на човешкия капитал. Това ще спомогне за подобряване 

качеството и ефективността на  инвестициите в човешки капитал и би могло да доведе 

до повишаване на тяхната възвращаемост. Това е един от лостовете, чрез които 

развиващите се страни биха могли да компенсират изоставането си и да постигнат по-

голям икономически и социален напредък. 

Пето: Колкото по-рано се извършат инвестициите в човешки капитал от страна 

на държавата, корпорациите и семействата, толкова по-ефективна би била тяхната 

възвращаемост, тъй като лицата имат по-дълъг хоризонт пред себе си, в който да се 

възползват от натрупаните знания, умения, компетенции, професионален опит и др. В 

този смисъл е препоръчително да се насърчат усилията за подобряване качествата на 

човешкия капитал още от най-ранна възраст на децата, за да се извърши превенция на 

изоставането в тяхното развитие и пълноценна интеграция в обществото. 

Шесто: Внимателното проучване на индекса на човешки капитал и неговото 

популяризиране сред институциите, които провеждат социална политика, както и сред 

изследователите на социалните проблеми, би довело до предлагането на адекватни и 

своевременни решения в трите проекции на този показател – преживяемост, здраве и 

образование. Изоставането в някои от техните компоненти е нежелателно и би било 

много трудно да се компенсира с по-големия напредък на останалите. Например 

последствията от ниските нива на вероятността за доживяване до 5-годишна възраст на 

децата не могат да бъдат преодолени нито с по-продължително образование, нито с по-
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добро представяне на международните тестове, тъй като тези индикатори следват 

детската преживяемост. 

Седмо: Съвременният свят, в която живеем, налага нови стандарти за качеството 

на човешкия капитал и това е сериозно предизвикателство пред социалните политики, 

които водят държавите. Те трябва да адаптират здравните, образователните, 

осигурителните си системи към по-високата продължителност на живота и 

необходимостта от по-честа смяна на професиите, в които ще бъде заета бъдещата 

работна сила. Това е свързано с по-големи социални разходи, които трябва да бъдат 

предвидени от държавите, за да осигурят по-големи възможности за разгръщане на 

пълния потенциал на лицата.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Светът, в който живеем, е изключително динамичен и променя бързо досегашните 

ни представи за работа, кариера, взаимоотношения между хората. Досегашният подход, 

ориентиран към печалбите на фирмата и разглеждащ работника единствено като 

производствен фактор, бързо губи своята състоятелност и отстъпва място на схващането, 

че човекът е във фокуса на икономиката и основен фактор на общественото развитие. 

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 (Антонова, Иванова, 

2021:61). 

Доброто здравословно състояние и ефективното образование са предпоставка за 

по-висока производителност и подобряване на трудовия потенциал на лицата. 

Изследването и прогнозирането на качествените характеристики на работната сила 

налага търсенето на подходящ индикатор за степента на развитие на човешкия капитал. 

Сред множеството измерители, които се използват, индексът на човешки капитал се 

откроява като универсален, гъвкав и всеобхватен индикатор, който е носител на 

достоверна информация за както за настоящото състояние на човешкия капитал, така и 

за вероятността за развитие на неговия бъдещ трудов потенциал. Не са редки случаите, 

когато знанията, уменията, способностите и компетентностите са единствения актив, с 

който разполагат хората, особено тези с ниски доходи и поради това е критично важно 



Списание „Човешки ресурси & Технологии = HR & Technologies“ Брой 2 / 2022 

 

СДРУЖЕНИЕ „КРЕАТИВНО ПРОСТРАНСТВО“ | ISSN 2738-8719 33 

 

страните да полагат усилия за преодоляване на неравенствата и да търсят подходящи 

инструменти и механизми за инвестиции в човешки капитал.  
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RESEARCH OF THE POTENTIAL OF PERSONS THROUGH HUMAN 

CAPITAL INDEX  

Ralitza Pandurska 

ABSTRACT 

The necessity to analyze and forecast the need for workforce with specific competencies 

leads to using an appropriate indicator to measure the degree of human capital development. 

Among the many indicators that examine different aspects of labor potential, the human capital 

index stands out as a carrier of comparable and reliable information about it. 

This article aims to present the human capital index, developed by the World Bank, as 

a suitable indicator for measuring the quality of human capital, which takes into account the 

conditions for developing the children's full capacity and their transformation into full-fledged 

participants in the future workforce. 

The comparison of the level of HCI in different countries and the analysis of the factors 

that determine it could serve to conduct an appropriate social policy that would improve the 

quality of human capital and serve to identify good practices in countries with high levels of 

the index.  
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РЕЗЮМЕ 

В статията се изследва проблематика, свързана с полагането на труд през 

платформи. В ерата на дигитализацията полагането на труд, респективно 

трудовото и осигурително законодателство претърпяват трансформация, която 

засяга както основни правни институти, така и правни принципи и права. В тази 

връзка авторите поставят на полето на правната доктрина някои въпроси, 

свързани с различни аспекти на проблематиката – полагане на труд през 

платформа. От една страна се изследват въпросите свързани с трудовоправната 

страна, като правен статут на работещите през платформа и защита на техните 

трудови права, както и хипотези на отговорност. От друга страна се анализират 

въпроси от гледна точка на осигурителното право като социална закрила. В 

изследването се застъпва тезата за потребност от промени на законодателството, 

както на европейско ниво с оглед на регулиране на процеса в рамките на ЕС, така 

и свързано с това национално актуализиране на нормите.  В статията се преплитат 

две взаимосвързани гледни точки, анализиращи полагането на труд през 

платформа, през призмата на трудово и осигурителноправната  нормативна 

уредба. На база на извършеният анализ се правят изводи, целящи да обобщят 

основните предизвикателства и се отправят препоръки за усъвършенстване на 

правната уредба. За постигане на изследователската цел са използвани 

традиционни за правните изследвания методи, като нормативен, 

сравнителноправен, индукция и дедукция. 

Ключови думи: работа през платформа, трудовоправен статус на 

работещите, автоматизирани системи. 

Цитиране: Андреева, А., Йолова, Г. (2022) Трудово и осигурителноправни 

аспекти на работата през платформа - предизвикателства и възможни 

законодателни решения. Списание „Човешки ресурси & Технологии = HR & 

Technologies“, Сдружение „Креативно пространство“, 2, pp. 35 – 52.  
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Дигитализацията като процес коренно променя обществените отношения, както и 

самите субекти, участващи в тях. Пазарът на труда не остана незасегнат от процеса, 

напротив, полагането на труд се трансформира, като в началния етап това се отрази върху 

вътрешната организация, преминавайки през нови гъвкави форми на труд, включване на 

актуални форми на контрол върху процеса, участие на  изкуствен интелект (ИИ), работа 

през платформи и много други. Наред с безспорните позитиви на дигиталната ера, тя 

поставя и множество въпроси от етично и правно естество, поражда нов вид нарушения и 

изисква адаптиране на традиционните средства за защита на правата и механизмите за 

уреждане на конфликти към новата дигитална реалност. Вече е факт „Икономика основана 

на платформите“, като предизвикателствата свързани с нея са както от правно, така и от 

етично естество. Възходът на цифровите платформи генерира несигурност в прилагането 

на трудовото и социалноосигурителното законодателство, поради размиването на 

традиционните представи за работодател и работник (Blagoycheva, 2021; Aleksandrov, 

2022). 

От гледна точка на нормативната уредба регламентираща правото на труд, 

предизвикателствата са в няколко посоки. На първо място, да се дефинира правилно 

трудовоправния статус на работещите през платформа, както и определяне на статута  

„работодател“ на самите цифрови трудови платформи. Тези две понятия са 

основополагащи за трудовото право, респективно те са обект на законодателна уредба 

на национално и международно ниво. В процеса на възникване и развитие на трудовото 

право като правен отрасъл те са били обект на еволюция, следвайки тенденциите от 

икономическо и политическо естество. Страните в трудовоправната връзка традиционно 

се свързват с познатите на правото субекти –  физически лица (ФЛ) и юридически лица 

(ЮЛ). Четвъртата индустриална революция обаче постави света пред невиждани 

дотогава предизвикателства, при които традиционните правни институти и норми се 

оказаха неподготвени и несъответстващи на реалните обществени процеси. Това в пълна 

степен е относимо и към традиционните институти на трудовото право (Banov, 2020c; 

Banov, 2020d). В правната теория вече се говори за признаване на качеството работник, 

както и за споделяне на работодателска власт на ИИ.  

На второ място стоят въпросите с условията на труд и свързани с това спорове, 

касаещи защита на нарушени трудови и осигурителни права. До 2021 г. са издадени 
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повече от 100 съдебни решения и 15 административни решения относно трудовия статут 

на хората, работещи чрез платформи в  Европейски съюз (ЕС). 

На трето, но не и последно място са въпросите касаещи колективни права, 

съответно колективно договаряне.  

В контекста на това актуалността на тематиката за работа през платформи е 

безспорна, както от научна, така и от практическа гледна точка. Нейното изследване 

тепърва ще предизвиква интереса на изследователите в различни сфери, предвид 

комплицитното преплитане на материалноправни и процесуални въпроси от правна, 

икономическа, психологическа и друга гл. точка. 

Цел на настоящата разработка е да се изследват и поставят на полето на 

правните дебати редица въпроси, свързани с различни аспекти на проблематиката – 

полагане на труд през платформа. От една страна се изследват въпросите свързани с 

трудовоправната уредба, като правен статут на работещите през платформа и защита на 

техните трудови права, както и хипотези на отговорност. От друга страна се анализират 

въпроси от гл. точка на съответната им, към момента все още неконкретизирана 

осигурителноправна  закрила, която следва да бъде изградена така, че да съответства на 

престирането на труда при спазване на принципите на равнопоставеност и 

недискриминационен достъп.  

В изследването се преплитат две взаимосвързани гледни точки, анализиращи 

полагането на труд през платформи през призмата на трудовоправната и 

осигурителноправна уредба. На база на извършения анализ се правят изводи и се 

отправят препоръки.  

Статията е съобразена с националното законодателство към 15 януари 2023 г. 

МЕТОДОЛОГИЯ 

В материала се използват традиционни за правните изследвания методи, като 

нормативен, сравнителноправен, индукция и дедукция.  

 

1. ТРУДОВОПРАВНИ АСПЕКТИ НА РАБОТА ПРЕЗ ПЛАТФОРМИ 

Предоставянето на работната сила и стремежа за закрила на труда е в основата на 

възникването и развитието на трудовото законодателство в световен мащаб. 

Преминавайки през различни исторически периоди и най-вече индустриалните 

революции трудовите отношения са се променяли и еволюирали, респективно на това се 
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е трансформирала и трудовоправната уредба, създавайки правни принципи, институти и 

механизми на закрила съответстващи на периода (Banov, 2020a; Dimitrova, 2021; 

Dimitrova, 2022). В съвременния етап Четвъртата индустриална революция постави 

нормотвореца в международен и национален план пред нови предизвикателства, които 

се развиват с темпове, изпреварващи нормотворческия процес. Именно това провокира 

и потребността от включването на науката, която да изследва процесите и предложи  

иновативни решения, изпреварващи развитието на отношенията при предоставянето на 

работната сила.  

В настоящата разработка авторите нямат претенции за изчерпателност и 

всеобхватност по въпросите, като основната идея е да се повдигнат на полето на 

научните дебати основни въпроси, излизащи извън традиционната и урегулирана рамка 

на трудовоправни понятия. Респективно на това да се предложат възможни решения, 

които да подпомогнат както практически хипотези по уреждане на правни спорове или 

възникнали казуси, така и да послужат при бъдеща законодателна корекция.  

За да сме максимално коректни следва да заложим и предметните ограничения. 

Ще бъдат представени предизвикателства при работа през платформа, като основните 

изследвания са на база на актове на ЕС, съответно българското законодателство.  

Основаната на платформи икономика се развива въпреки неясната правна уредба 

на отношенията. В трудовоправен аспект основните моменти могат да се представят по 

следния начин.  

На първо място полагането на труд следва да бъде поставено при равни условия, 

независимо от това дали се полага през платформа или в предприятието на работодателя. 

Това изглежда реално невъзможно по ред причини, вкл. и за самите участници в 

правните връзки. В традиционните трудови правоотношения страните са ясно 

определени в трудовото право – това са работника или служителя и работодателя. За 

разлика от тях при полагане на труд през платформа се поставя въпросът – какъв е 

правния статус на работещите през платформа и съответно могат ли да се считат за 

работодатели платформите? Това е изключително важен въпрос, тъй като днес над 28 

милиона души в ЕС работят през цифрови трудови платформи. През 2025 г. този брой се 

очаква да достигне 43 милиона души. Условията на работа в цифровите трудови 

платформи до голяма степен се регулират от споразумения за услуги, които се определят 

едностранно от платформите (например заплащане, работно време, обем от дейности, 
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право за използване на данни и т.н.). Съвсем малка част от работещите са директно наети 

от работодатели (най-често за дейности по изграждане или поддържане на самата 

платформа) (Yolova, Andreeva, Blagoycheva, Dimitrova, Nedyalkova, Bogdanov, 2022). По-

голямата част от хората, работещи през платформи, са самостоятелно заети. Това е 

предпочитана практика от платформите, тъй като по този начин те си спестяват всички 

допълнителни разходи по осигуряване на условия на труд, социални осигуровки и други 

социални плащания. Още през 2021 г. проучване на Европейската комисия отчете, че над 

90% от цифровите трудови платформи в ЕС категоризират хората, работещи през тях, 

като самостоятелно заети лица. Счита се, че 22,5 милиона души са категоризирани 

правилно или като работници, или като самостоятелно заети лица, а 5,5 милиона от тях 

вероятно са категоризирани неправилно и то като самостоятелно заети лица. Въпросът 

за значението и ефективността на работниците/служителите е изследван и от други 

аспекти.  Изследователите (Nedyalkova, Dimitrova, Bogdanov, 2022) достигат до извода, 

че работният ресурс е основен фактор за постигането на желаните норми на 

производителността на труда. Когато предприятието не разполага с необходимия ресурс, 

не са подбрани правилните екипи за работа, не е извършен правилен подбор на персонала 

– в тези случаи не могат да бъдат постигнати целите на предприятието. Поради това от 

съществено значение е чрез трудовите платформи да се облекчи процесът до наемането 

на работен ресурс от една страна, а от друга страна – правилно да се избере съответния 

трудов ресурс за нуждите на съответното предприятие. Освен процесите по набор и 

подбор на персонала, работата през платформи повдига и други въпроси, отнасящи се 

напр. до компетенциите, необходими на наетите лица и на мениджърите за ефективно 

изпълнение на задачите, респ. за управление на екипите (Serafimova, 2021), както и за 

подходящите форми за възлагане на задачите, за упражняване на контрол, за мотивация 

на сътрудниците при работа чрез платформи.  

Тези въпроси са определящи с оглед на последващите взаимоотношения, както и 

с оглед на постигането на целта да се подобрят условията на труд през платформи. 

Безспорно работата през платформи е иновативна и предлага гъвкави форми, които са 

съчетание на дигитализация и традиционализъм, на трудовоправни и търговски 

отношения. Това следва да се развива и подкрепя, но същевременно правото трябва да 

адаптира нормите на съответните законодателства по начин, гарантиращ спазването на 

правата на участващите в процесите физически и юридически лица.  
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На ниво ЕС е разработен проект на Директива на Европейския парламент и на 

Съвета за подобряване на условията на труд при работа на платформа, обхващащ както 

материалноправни, така и процесуални аспекти на работа през платформи. В настоящата 

разработка ще се спрем на някои от предложенията. Проекта предвижда правна 

презумпция за съществуването на трудово правоотношение между платформата за 

цифрова заетост и лицето, което извършва работа в платформата, ако платформата за 

дигитален труд контролира определени елементи от извършването на работата. Всяка 

страна членка следва в националното си законодателство да предвиди норми и 

механизми, гарантиращи приложението на презумпцията в рамките на съдебни и 

административни производства, както и прилагането и от местните контролни органи.  

Прилагането на презумпцията за съществуване на трудово правоотношение се 

позовава на критерии, показващи контрол от страна на цифровата платформа над 

извършваната работа. Минимално необходими са два показателя, за да се направи такъв 

извод, респективно да се позовем на презумпцията. С оглед ефективното прилагане на 

правната презумпция е необходимо разработването на подкрепящи мерки от държавите 

членки, които да информират обществеността, да разработят подходящи мерки и 

респективно да разширят контролните правомощия на местните органи в тази посока.  

Предвижда се правната презумпция да има действие занапред, като обратното й 

действие се изключва с оглед създаването на правна сигурност и стабилност в 

отношенията между страните. Чл. 5 от проекта на Директива предвижда оборимост на 

презумпцията, като тежестта на доказване, че не е налице трудово правоотношение, се 

носи от цифровата платформа. Считаме това за правилно предвид възлагане на тежестта 

за оборване на „по-силната“ страна. Традиционно работникът или служителят се счита 

за по-слабата икономически страна и именно с оглед на това традиционно трудовоправно 

виждане е и въведената презумпция, респективно възложената тежест при нейното 

оборване е да се докаже, че въпросното договорно отношение в действителност не е 

"трудово правоотношение" в съответствие с определението, което е в сила в държавата 

членка.  

В проекта на Директива в чл. 6 са предвидени норми за прозрачност на 

автоматизираните системи за наблюдение и вземане на решения, и тяхното използване. 

Въвежда се задължение за платформите за цифров труд да информират работниците на 

платформата за използването и основните характеристики на автоматизираните системи 
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за наблюдение, които се използват за наблюдение, надзор или оценка изпълнението 

работата на работниците в платформата чрез електронни средства и автоматизирани 

системи за вземане на решения, които се използват за вземане или подпомагане на 

решения, значително засягащи условията на труд на платформените работници. Целта 

на тази норма е да се даде възможност от една страна работниците чрез техните 

представители да бъдат информирани за категориите действия, които се наблюдават, 

контролират и оценяват (включително от клиенти) и основните параметри, които тези 

системи вземат предвид за вземане на автоматични решения. От друга страна, с такава 

информация трябва да разполагат и контролните органи с оглед изпълнение на техните 

функции по спазване на трудовото законодателство.  

Не на последно място проекто-директивата урежда и защита на личните данни на 

лицата, работещи през платформи. Целта на правото на защита на личните данни е да се 

повиши ефективността на прилагане на правото на неприкосновеност на личността и 

личния живот, както и да се осигури защита, когато правата на личността са застрашени 

в информационното общество (Мateeva, 2021). Администраторът следва да обработва 

само тези данни, които са от решаващо значение за постигане на съответната цел и без 

които нейното реализиране е невъзможно (Mateeva, 2020).  Те са сведени до минимума 

необходим за обслужване на трудовото правоотношение, а именно цифровите 

платформи за труд не трябва да обработват никакви лични данни за работниците на 

платформата, които не са неразривно свързани с и строго необходими за изпълнението 

на техния договор. Извън тази категория остават данните: за частни разговори, за 

здравето, психологическото или емоционалното състояние на работника на платформата 

и всякакви данни, докато работник на платформата не предлага или не изпълнява работа 

в платформата. 

Друг важен момент е гарантиране на здравето – физическо и психическо на 

полагащите труд през платформа. За разлика от работниците и служителите в 

класическото трудово правоотношение, при които работодателят има основният 

ангажимент за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното 

място (Dimitrova, 2020), то при работа през платформи уредбата не може да вмени този 

директен ангажимент. Предвид вземането на решения по управлението на процеси, 

свързани с трудовия  цикъл, от автоматизираните системи съществува риск от оказване 

на натиск върху полагащите труд. Именно с оглед избягването на такива ситуации и най-

вече с оглед създаване на гаранции за безопасност на работещите е предвидено човешко 
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наблюдение на автоматизираните системи. В процеса на контрол се създават няколко 

групи взаимодействия, респективно зависимости. От една страна между лицата, 

натоварени от платформите за цифров труд с контролни функции по автоматизираните 

системи. От друга страна между автоматизираните системи и работещите. За да се 

създаде реално действаща контролна система е необходим както достатъчен човешки 

потенциал натоварен с тези функции, така и необходимата му квалификация (Banov, 

2020b; Banov, 2016). Националните законодателства следва да предвидят и гаранция за 

закрила правата на контролиращите при отмяна на решения на автоматизираните 

системи.  

Важен въпрос както от правна гледна точка, така и от етично естество е 

получаването на информация за решения взети от автоматизирани системи, с които се 

засягат трудови права на работещите (Аleksandrov, 2019; Aleksandrov, 2018; Aleksandrov, 

2017). В класическото трудово правоотношение решенията на работодателя ФЛ или ЮЛ, 

касаещи осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд, винаги се вземат 

от ФЛ изразяващи волята на работодателя. Съответно комуникацията и 

информираността на работниците може да се реализира чрез директна комуникация на 

ниво физически лица. За първи път при работа през платформа голяма част от 

трудовоправните въпроси от категорията, попадащи в традиционно признатата от 

правото работодателска власт, се решават от автоматизирани системи. Именно 

регулирането на тези процеси по наше мнение излиза от строгите юридически рамки и 

навлиза в територия и на етични проблеми. Взаимодействието на човек с автоматизирани 

системи и още повече ситуация на власт и подчинение, каквато се наблюдава в едно 

трудово правоотношение в неговата същинска част от съществуването, тук се поставя 

под контрола и властта на автоматизирани системи. Минималното, което следва да се 

осигури чрез правната уредба е цифровата трудова платформа да предостави на 

работещите възможност да обсъдят и изяснят фактите, обстоятелствата и причините за 

такива решения с лице за контакт в цифровата платформа за труда. 

В хипотезите, при които се засяга възможността за предоставяне на труд през 

платформа, като решение на автоматизирана система за ограничаване, временно спиране 

или прекратяване на профила на работника в платформата, както и при отказ за 

заплащане възнаграждението за работата, извършена от работника на платформата, 

тогава следва да се дължи писмено изявление за причините за това.  
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Въпреки съществените различия между традиционно трудово правоотношение и 

работа през платформа, при приложението на презумпцията за трудово правоотношение 

следва да се правят паралели между двете правни връзки, които да са в полза на 

работещите. А именно достиженията на трудовото право следва да се прилагат и при 

трудово правоотношение през платформа. Съответно правата индивидуални и 

колективни на работниците и служителите да се презюмират и в хипотезите на този нов 

тип правна връзка. Когато работниците през платформа считат, че са нарушени техните 

права, те трябва да имат възможността да поискат преразглеждане на решението или 

обоснован отговор в рамките на определен срок. Съответно, ако се окаже, че 

действително се касае за нарушени трудови права да се коригира решението, или при 

невъзможност да се изплати обезщетение.  

С оглед създаване на равнопоставеност между работодателите и най-вече 

третирането им по еднакъв начин от контролните органи и с оглед максимална закрила 

на работниците, както полагащи традиционен труд, така и работещи през платформа, е 

необходимо да се създадат правила за деклариране на работа през платформа. Този 

ангажимент вече е предвиден в проекта на Директива в нормата на чл. 11, която 

предвижда, че платформите за цифров труд, които са работодатели, трябва да декларират 

работата, извършвана от платформени работници пред компетентните органи по труда и 

социалната закрила на държавата членка в която се полага трудът, и да споделят 

съответните данни с органите, в съответствие с националните правила и процедури. 

Нов момент за трудовото законодателство представлява уреждането на т.н. 

комуникационни канали за лицата, извършващи работа в платформа. Те са заложени в 

чл.15. Този член изисква цифровите платформи за труд да създават възможност за 

лицата, които извършват работа в платформата, да се свързват и да комуникират 

помежду си, както и да бъдат свързвани от представителите на лицата, извършващи 

работа в платформата чрез цифровите платформи за труда, цифровата инфраструктура 

или по подобен ефективен начин. Целта е да се осигури възможност за лицата, 

извършващи работа в платформата, да се опознаят и да общуват помежду си, също и с 

оглед защита на техните интереси, въпреки липсата на общо място на работа. 

Тук може да се направи паралел и да се търсят прилики с правото на синдикално 

сдружаване на работниците и служителите, респективно със свързаните с него 

колективни трудови права. Въпреки видимите сходства не може да се направи извод за 

съответствие. Касае се за право, което съответства на новите реалности за полагане на 
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труд, опосредствани чрез технологиите, както и за включването на нов компонент в 

комуникацията по предоставянето на труда, а именно наличието на автоматизирани 

системи вземащи решения с които се засягат трудови права или се вменяват трудови 

задължения. Именно това са причините да говорим за възникването на едно право от 

ново поколение, а именно правото на комуникационни канали.   

2. ЗА ОСИГУРИТЕЛНОПРАВНАТА ЗАКРИЛА НА РАБОТЕЩИТЕ ПРЕЗ 

ЦИФРОВИ ПЛАТФОРМИ 

Спецификата на полагането на труда, от една страна и особеностите в качествата 

на работещите през цифрови платформи, от друга,  безспорно поставя сериозни правни 

предизвикателстви пред законово гарантирана осигурителноправна закрила. Неяснотата 

в статута на лица, следваща от различните по естеството и характера си форми на 

престиране на труда, често създава противоречиво тълкуване относно факта дали същите 

имат и следват качествата на работещи по трудови правоотношения или имат качество 

на самонаети и в този смисъл – самоосигуряващи се лица. Последното безспорно 

поражда дискусии, както относно създаване на адекватна законова рамка, така и относно 

социалната проблематика за прехвърляне на риска, съответно кой носи и поема 

социалната цена на осигурените рискове. 

Анализирането им през ограничената рамка на настоящото изследване има за цел 

да очертае само основните параметри и насоки, следващи да намерят своето адекватно 

отражение в националните осигурителноправни уредби.   

Най–общи насоки и принципи са дадени на нивата на международноправни 

актове, общи европейски политики и в някои национални осигурителноправни уредби. 

Прочее всички те са все още на нивата на рамкови принципи, които безспорно тепърва 

следва да намират своето доразвитие като трайно установена и безспорна правна 

систематика. 

В най–общ смисъл статута и качеството на лицата в алтернативни форми на 

заетост и предизвикателствата, свързани с надлежното им осигурителноправно 

регулиране се засягат в доклад на Международната организация на труда (МОТ) от 2018 

г. – Digital labour platforms and the future of work Towards decent work in the online world,  

в който се акцентира на спешното нормативно регулиране, което следва да е основано на 
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три базисни критерия за адаптиране на системите за социална защита, касаещи 

гарантиран достъп до социално осигуряване, а именно: 

• Адаптиране на социалноосигурителните механизми за покриване на 

работниците във всички форми на заетост, независимо от вида на договора; 

• Използване на технология за опростяване на плащанията на 

социалноосигурителни вноски и обезщетения; 

• Установяване и укрепване на универсални, финансирани от данъците  

механизми за социална защита. 

Същевременно в Препоръка № 198 на МОТ относно трудовото правоотношение, 

приета от Международната конференция на труда през м. юни 2006 г., се поставя 

безусловното изискване наетите на работа по трудово правоотношение, както и 

действително самостоятелно заетите лица, които работят чрез онлайн платформи, да 

разполагат с аналогични права, както и в останалата част от икономиката, и да бъдат 

защитени чрез участие в социалноосигурителни и здравноосигурителни схеми. При това 

въведено в задължение на държавите е да гарантират подходящ контрол върху сроковете 

и условията по трудовите правоотношения или гражданските договори за услуги, като 

предотвратяват злоупотреби с господстващо положение от страна на собствениците на 

платформите. 

На нивото на общите европейски политики се въвеждат няколко основни, 

очертани като базисни принципни положения, касаещи гарантиране в най–общ смисъл 

на достъпа до социална защита и осигурителни права, като същите гравитират около 

идеята за равно третиране на лицата, без оглед характера на тяхната заетост. Така в 

Препоръката на Съвета относно достъпа до социална закрила на работниците и 

самостоятелно заетите лица се препоръчва на държавите членки да гарантират, че както 

работниците, така и самостоятелно заетите лица ще имат достъп до ефективна и 

адекватна социална закрила. Като обем на рисковете Препоръката посочва, че следният 

следва да обхваща осигурените рискове безработица, болест и здравни грижи, 

майчинство и бащинство, инвалидност, старост и обезщетения за преживели лица, както 

и обезщетения във връзка с трудови злополуки и професионални заболявания. 

В доразвитие на идеята е и вече споменатото Предложение за Директива на 

Европейския парламент и на Съвета относно подобряването на условията на труд при 

работа в платформи (Brussels, 9.12.2021 COM(2021) 762 final 2021/0414 (COD), 

(Evropeyska komisia,  2021), предвиждащо регламентите за координация на националните 
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системи за социална сигурност, които се прилагат за наетите и самостоятелно заетите 

лица, работещи чрез платформи в трансграничен режим. 

Три са основните проблеми на които следва да се акцентира при едно бъдещо 

законодателно регулиране. 

От една страна, следва да се повдигне въпросът какъв би трябвало да е 

обхватът на рисковете, следващ осигурителноправния статут на работещите през 

цифрови платформи и следва ли той да е един и същ предвид характера на работата 

и независимо от вида на договарянето. Въпреки очертани на международно и 

европейско ниво общи обхвати на риска, възниква въпросът как следва да се обхване 

осигурително покритие на рискове като трудова злополука и професионално заболяване, 

в хипотези при които отсъства основен осигурител, традиционно покриващ риска за своя 

сметка. В този смисъл, в Становище на Европейския икономически и социален комитет 

относно „Зелена книга — Осъвременяване на трудовото право за посрещане на 

предизвикателствата на XXI век“, СOM(2006) 708 окончателен (2007/C 175/17) (europa.eu, 

2007) основателно се обръща внимание на обстоятелството, че що се отнася до „правото 

на участие, основните свободи, принципа на равенство и недискриминация, правото на 

защита срещу случайно възникнали обстоятелства като злополуки, болести, безработица 

и пр., очевидно е, че те по своето естество са независими от трудовия договор като 

основни права. Абсолютно изключено е да се помисли за тяхната квалификация като 

„минимални задължения“ или тяхната „гъвкавост“.“ 

От друга страна, не по – малко дискусионен е въпроса кой следва да носи цената 

на осигурителния случай при отсъствие на ясно дефиниран и твърде различен 

работодател – осигурител и следва ли да е налице солидарност при споделяне на 

този риск. В тази насока  е имало случай да се констатира, в Анализ на трудовоправния 

и осигурителен статут на лицата, наети при атипични форми на заетост на КНСБ от 2020 

г., че „ определянето на (основния) работодател е ключов аспект за социалното 

осигуряване, за да се прецени кой е отговорен за плащането и внасянето на 

осигурителните вноските (финансирането), за вземане на решение за съкращаване 

(безработица) и при отпускане на заместване на доходите при временна 

неработоспособност. А това не винаги е ясно при атипичните форми на работа.  Често 

работещият е активен на няколко платформи почти едновременно и тези платформи 
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може да са базирани в различни страни, което прави изключително трудно да се 

проследят работодателите и извършената работа.“ 

Същевременно при една бъдеща регулаторна уредба, както на европейско, така и 

на национално ниво би следвало да се акцентира на въпроса, ако на работещите през 

цифрови платформи се признае качество на самоосигуряващи се лица, като какъв 

следва да се очертае техния осигурителноправен статут предвид и досега 

съществуващата разлика в обема на осигуряване на самоосигуряващите се лица. 

(Yolova, 2018, Yolova, 2015, Andreeeva,Yolova, 2020). Ако последните са обвързани тясно 

с конкретен работодател, но при самостоятелна на практика заетост, то те биха се оказали 

в положение на субекти извън кръга на осигурителната система, въпреки че, както се 

посочва в Анализ на на трудовоправния и осигурителен статут на лицата, наети при 

атипични форми на заетост на КНСБ, те „могат да натрупат с течение на времето 

множество от работни задачи при различен работодател/възложител, които в съвкупност 

да оформят значителна основа за социална защита. Но всяко от тези задания, 

разглеждано като отделен елемент от множество „трудови” отношения е твърде малко, 

за да се вземе предвид за целите на социалното осигуряване в класическите му форми.“ 

 При признаване качеството им на самоосигуряващи лица очевидно е, че в обхвата 

на покритите по отношение на тях рискове не следва да се включат рисковете  

безработица, трудова злополука и професионална болест, императивно оставащи извън 

обхвата рискове за самоосигуряващите се лица, според разпоредбите на националната ни 

осигурителна система – факт, който отново е в разрез с установените препоръки на 

международните и европейски актове. Адекватен вариант за преодоляване на това 

противоречие е законодателно ограничаване на група лица, считащи се за 

„самостоятелно заети“, чрез добавяне на междинна категория „(независимо) заети лица“ 

или въвеждане на оборима презумпция за заетост. Такива разпоредби са вече факт в  

Обединеното кралство, където е въведена такава „междинна категория работници“, 

докато в  Белгия и Нидерландия например се установява оборима презумпция за заетост. 

Безспорно е, че  изграждане на един стабилен и адекватен на новите условия 

осигурителноправен статут следва да бъде създаден по начин, както запазващ базисни и 

неотменими човешки права, така и гъвкав по отношение на новите социални реалности. 

В този смисъл без да се засягат и при пълно спазване принципите на солидарност, 

равенство и равнопоставеност, би следвало да се гарантира стабилен баланс между 

надлежна осигурителноправна защита на тази специална категория лица,  от една страна 
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и от друга – синхрон с работещи финансови механизми, гарантиращи правилното й 

прилагане. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Цифровите трудови платформи имат важна роля в съвременната икономика. Те 

осигуряват работни места и трудова заетост, но същевременно с това условията на 

престиране на труд са неясни, липсват актуални трудовоправни и осигурителноправни 

норми, които да създават гаранции за реализиране на основни трудови и осигурителни 

права на работещите през платформи. В този своеобразен „бизнес модел“ има 

иновативност и това изисква неговото стимулиране и развитие, но наред с това следва да 

се създаде нужния баланс, като нормативно на европейско и национално ниво се 

предвиди уредба, както от гл. точка на закрила на труда, така и за създаване на равни 

възможности за достъп и прозрачност на условията за работа.  

В резултат на проведеното изследване могат да се направят някои изводи, както 

и да се отправят препоръки.  

На първо място, безспорна необходимост от обединени усилия на европейските 

институции, националните законодателни органи и социалните партньори за 

актуализиране на трудовото и осигурително законодателство с норми и институти, 

уреждащи работата през платформи. 

На второ място, въвеждането на принципи за работа през платформите, явяващи 

се допълнение на трудовоправните принципи, като по този начин ще се създаде базисна 

основа за развитие правата на тази категория работещи.  

На трето място, разработване на механизми за надзор на платформите и 

вменяване на нови правомощия на контролните органи. Контролът върху трудовите 

правоотношения през платформи следва да се регламентира в няколко посоки: ясни 

правила за контрола и вземането на решения от страна на автоматизираните системи над 

работещите; въвеждането на контрол с включването на човешки ресурси над 

автоматизираните системи и институционален контрол на европейско и национално 

ниво за спазване на трудовото закондателство и правата на работещите. 

На четвърто място, спешно урегулиране на осигурителноправния статут на 

работещите през цифрови платформи лица чрез стабилно установяване обема осигурени 
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рискове, ангажименти и механизми за поемане цената на осигурителния случай и 

гарантиране на недискриминационни и равнодостъпни условия до социално 

осигуряване. 

 Обединените усилия на законодателните отрани на ЕС, държавите членки и 

социалните партньори ще доведат до повишаване на правната сигурност на 

платформите, намаляване на съдебните спорове, подобряване на условията на труд през 

платформи. 
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Представените в статията резултати са постигнати чрез проведено проучване, 

реализирано от членове на екипа по проект № КП-06-Н45/1 „Дигитализация и дигитални 

компетентности – тенденции и иновативни практики във висшето образование и пазара 

на труда“, финансиран от фонд „Научни изследвания“. 
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EMPLOYMENT AND SOCIAL SECURITY ASPECTS OF PLATFORM 

WORKING – CHALLENGES AND POSSIBLE LEGISLATIVE 

SOLUTIONS 

Andriyana Andreeva, Galina Yolova  

ABSTRACT 

This paper examines issues related to labouring across platforms.  In the era of 

digitalization, the employment, respectively the labour and social security legislation undergoes 

a transformation that affects both basic legal institutes and legal principles and rights. In this 

regard, the authors bring to the field of legal doctrine some questions related to different aspects 

of the issue - employment through a platform. On the one hand, the issues related to the labour 

law side, such as the legal status of the workers through the platform and the protection of their 

labour rights, as well as hypotheses of liability are examined. On the other hand, issues from 

the point of view of social security law are analyzed, such as social protection. The study 

advocates the need for a change in legislation, both at the European level in order to regulate 

the process within the EU, and a related national update of the norms. 

The article interweaves two interrelated perspectives, analysing platform work through 

the prism of labour and social security legislation. Based on the analysis, conclusions are drawn 

to summarize the main challenges and recommendations for improving the legal framework are 

made. Traditional legal research methods such as normative, comparative law, induction and 

deduction were used to achieve the research objective. 

 

Keywords: working through a platform, employment status of employees, automated 

systems 
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РЕЗЮМЕ 

В настоящата статия са разгледани съществени трансформации, които настъпват 

в обучителните процеси на учениците от основните и средните училища по време 

на възникналата през 2019 г. вирусна пандемия от Ковид-19. Целта на 

разработката е да се посочат основни предизвикателства пред които са изправени 

децата и преподавателите при дистанционната форма на обучение. Специално 

място е отделено на нуждата от съвременни иновативни подходи на преподаване, 

отговарящи на интензивното навлизане на дигитални технологии във всяка сфера 

от обществения живот. При изследването е използван интегриран подход, 

включващ система от шест показателя, характеризиращи дистанционната форма 

на обучение. Анализът в статията показва, че има трудности при този метод на 

обучение, но чрез изграждането на комплексни иновативни образователни 

политики, те са преодолими.  

 

Ключови думи дигитално обучение; дистанционно обучение; иновативни 

подходи на преподаване, образование 

Цитиране: Колева-Стефанова, Д. (2022) Дигиталното обучение в България в 

условията на пандемия. Списание „Човешки ресурси & Технологии = HR & 

Technologies“, Сдружение „Креативно пространство“, 2, pp. 53 – 69.  

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Четвъртата индустриална революция е време на радикални трансформации, 

интензивно навлизане на дигиталните технологии, изкуственият интелект и виртуалната 

реалност. Цифровизацията в съчетание с наложените рестриктивни мерки, целящи 

ограничаване на пандемията от Ковид-19, измениха изцяло традиционния подход на 

присъствено преподаване. В рамките на изключително кратък период се наложи ученици 

и учители да преминат в дистанционна форма на обучение. Тези съществени промени в 

преподаването и ученето, наложиха нови изисквания към знанията и компетенциите на 
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всички участници в обучителния процес. Адаптивността, цифровите и когнитивните 

умения се оказаха от решаващо значение за извършване на успешната трансформация от 

присъствена във виртуална класна стая.  

По своята същност дигиталното обучение в България е многоаспектен процес. За 

неговото коректно изследване е необходимо то да бъде разгледано като многомерен 

признак. В настоящата разработка е използван интегриран методологичен подход, 

включващ система от шест показателя, характеризиращи дистанционната форма на 

обучение в основните и средни училища в страната. Въз основа на извършения анализ, 

получените резултати показват, че има съществени предизвикателства пред обучението 

в дигитална среда, включващи социално-психологически, технологични, 

институционални и оперативни фактори. Въпреки горепосочените трудности, те следва 

да се преодоляват и в бъдеще да се развиват иновативните дигитални форми на обучение. 

Статията има за цел да посочи съществени промени и предизвикателства, които 

бяха наложени в учебния процес с появата на вируса Ковид-19.  

В разработката се защитава тезата за необходимост от инвестиране в иновативни 

дигитални технологии, в съчетание с еволюцията и перманентното усъвършенстване на 

знанията, уменията и компетенциите на човешкия капитал в съвременния образователен 

процес. 

Постигането на целта предполага решаване на следните задачи: 

1. Дефиниране на икономическите и социалните фактори, обуславящи 

трансформациите на обучителните процеси в България с появата на вируса Ковид-19; 

2. Обосноваване необходимостта от съчетаването на инвестиране в човешки 

капитал и иновативни технологии; 

3. Анализиране на тенденциите и предизвикателствата пред образователната 

система в дистанционна среда; 

4. Извеждане на основни изводи, извършени въз основа на направения 

аналитичен обзор на информацията. 
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1. ДЕФИНИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И СОЦИАЛНИ ФАКТОРИ, 

OБУСЛАВЯЩИ ТРАНСФОРМАЦИИТЕ НА ОБУЧИТЕЛНИТЕ 

ПРОЦЕСИ В БЪЛГАРИЯ ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯТА КОВИД-19  

През последните три години човечеството бе подложено на сериозни изпитания, 

страх, несигурност и борба за оцеляване. Възникването на пандемията и Индустрия 4.0 

бяха катализаторът, многократно ускорил навлизането на дигиталните технологии във 

всяка сфера от живота на хората, включително и в образователния сектор. 

Българските институции въведоха сериозни ограничителни мерки за социална 

дистанция, целящи опазване здравето и живота на гражданите. 

Наложените забрани оказаха негативно влияние върху всички обществени 

системи, като сериозно дестабилизираха икономиката и финансите, което от своя страна 

доведе до катаклизми и на пазара на труда. В България се наложи въвеждането на 

локдаун в периодите на нарастване на броя заразени лица. На практика голяма част от 

производствения сектор, който не бе в състояние да премине в дистанционна форма на 

работа прекрати дейността си. Много от предприятията фалираха или ограничиха 

прозводствените си мощности, което доведе до съкращаване на персонал, намаляване на 

осемчасовия работен ден и на самото заплащане. Най-засегнати бяха секторите в 

областта на туристическия и развлекателен бранш, хотелиерският бизнес, и 

производството. По-нискоквалифицираните работници се оказаха най-уязвимата част от 

работната сила, защото на практика те не можаха да преминат към гъвкави форми на 

заетост, включващи работа от разстояние. Институциите въведоха редица мерки, целящи 

подпомагане на фирмите заплашвани от прекратяване на стопанската си дейност, но 

въпреки това икономическият шок бе осезаем сред бизнеса и българското население.  

Въведените рестрикции доведоха до сериозни промени и в образователния 

сектор. Те намериха отражение в преминаването от присъствена учебна форма в 

дистанционна. Всички участници в учебния процес се изправиха пред нелеката задача за 

твърде кратък срок да се приспособят към работа и учене от разстояние, чрез 

използването на дигитални технологии. Учители и ученици показаха гъвкавост и 

адаптивност, синхронизирайки обучителните процеси, провеждани в пространствени 

класни стаи. Дистанционната форма съществено се различава от традиционното 

присъствено обучение, което доведе до сериозно напрежение и стрес за всички 

участници в училищното обучение. Още със стартирането на цифровото обучение, се 

наложи преодоляването на сериозно препятствие, а именно инсталиране на дигитални 
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устройства и необходимостта от притежаване на умения, и компетенции за използването 

им.  

 

2. ОБОСНОВАВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ СЪЧЕТАВАНЕТО НА 

ИНВЕСТИРАНЕ В ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ И ИНОВАТИВНИ 

ТЕХНОЛОГИИ 

Интелигентният растеж, към който се стреми всяка държава, изисква 

перманентно развитие на знанията, уменията и иновациите. Съвременният свят се 

характеризира с динамични трансформации, бързо развиващи се цифрови технологии и 

изкуствен интелект. В тази променлива среда е важно да се стремим към „устойчив 

икономически просперитет и пригодност за заетост на човешките ресурси при 

утвърждаване на демократичните ценности, социално сближаване, активното 

гражданско участие и междукултурния диалог.“ (Димитрова, Г., 2010, с. 107). Днес във 

време на несигурност, на икономическа, хуманитарна и социална криза, 

инвестициите в човешки капитал, съчетани с иновативни технологии не са 

препоръчителни, а са задължителна предпоставка за стабилност и икономически 

растеж. Младото поколение е бъдещето на всяка нация. Доброто образование зависи от 

изграждането на ефективна образователна система, отговаряща на нуждите на 

съвременните трудови пазари. Затова е необходимо разработването и реализирането на 

доказано добри практики, развиващи знанията и уменията на младите хора в контекста 

на Индустрия 4.0. Пpeз cлeдвaщите гoдини се очакват фундаментални промени на пазара 

на труда. Няĸoи професии напълно ще изчезнат, други значително ще изменят своя 

облик, ще възникнат и много нови. Притежаването на диплома ще е само един от 

факторите за добро професионално развитие и платена заетост. Не по-малко важни ще 

бъдат цифровите, чуждоезиковите и меките умения. Българската образователна система 

е изправена пред нелеката задача да трансформира до голяма степен учебните програми 

и образователната инфраструктура, така че в следващото десетилетие да се подготвят 

кадри, които да отговарят на взискателните изисквания на бъдещия трудов пазар. За 

изграждането на ефективно функционираща образователна система е необходимо да се 

инвестират ресурси главно в две направления:  

• Първо, инвестиране на средства в обучителни курсове за квалификация на 

преподавателския състав. В тези обучения е изключително важно на учителите да се 
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показват нови иновативни подходи за преподаване в дигитална среда. Те следва да 

наблягат върху развитието на критичното и аналитично мислене при децата, меките 

умения и креативността в съчетание с цифровите компетенции (България: Пътна карта 

на политиките за учители. Препоръки и концепции за пилотни програми въз основа на 

най-добрите практики в ЕС, 2021). Съвременните методи на преподаване е задължително 

да станат част от учебния процес, който да се изгражда въз основа активното 

взаимодействие между учител и ученик, а не само на пасивното възприемане на учебния 

материал. 

• Второ, инвестиране на средства в иновативни дигитални технологии е основата 

за изграждането на една стабилно функционираща образователна система. Модерната 

инфраструктура в обучението следва да има осигурен високоскоростен интернет, 

цифрови устройства, информационни средства, онлайн платформи за обмен на данни и 

др. Чрез изграждането на съвременна обучителна база във всяко училище, ще се позволи 

усвояването на знания и умения, които ще са необходими на младите хора при бъдещата 

им трудова реализация. Обновяването и развитието на нови учебни програми, 

включващи предмети в областта на информационните и комуникационни технологии, са 

приоритетна задача на българските институции. Необходимо е синхронизирането и 

съчетаването на традиционното с иновативно образование, защото двете са 

взаимосвързани и допълващи се. Чрез традиционното обучение се изграждат знания в 

завършен вид, докато иновативното е свързано по-скоро с развитието на човека като 

личност и способността му за творческа изява. Паралелната връзка между 

традиционното и иновативно учене е пътят по който следва да върви обучението през 

целия живот. Непрестанното надграждане, обновяване и инвестиране в знания, умения и 

технологии ще осигури едно високообразовано, способно и адаптивно бъдещо 

поколение. 

 

3. АНАЛИЗ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В ДИСТАНЦИОННА ФОРМА ПО 

ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ КОВИД-19 

В статията са разгледани шест показателя, характеризиращи дистанционната 

форма на обучение в основните и средни училища в страната по време на пандемията от 

Ковид-19. Използваните емпирични данни са разработени от Института за изследвания 

в образованието през 2020 г. (Христова, А., С. Петрова, Е. Тошева, 2020 г.) 
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1-ви показател – Дял на учителите, участвали в квалификационни дейности през 

учебните 2019/2020 и 2020/2021 г. (населеното място в което се намира училището); 

2-ри показател – Сравнение на начина на преподаване и учене от разстояние в ел. 

среда с присъствения учебен процес (дял от учителите, избрали съответния отговор); 

3-ти показател – Разпределение на учителите според честотата на предоставяне 

на обратна връзка на учениците; 

4-ти показател – Разпределение на учителите според самооценката им за 

изпитван професионален стрес и емоционално изтощение при преподаването от 

разстояние в електронна среда; 

5-ти показател – Адаптиране на учениците при преминаването от присъствено 

обучение към обучение от разстояние в електронна среда и обратно (разпределение на 

учителите според тяхната оценка); 

6-ти показател – Последствия от проведеното обучение от разстояние в 

електронна среда за учениците.  

 

 

Фиг. 1. Дял на учителите, участвали в квалификационни дейности през учебните 

2019/2020 и 2020/2021 г. (населеното място, в което се намира училището) 

Източник: (Христова и др., 2021) 

 

На фиг. 1 процентно е показан делът на участвалите преподаватели в 

квалификационни дейности. Прави впечатление, че най-много преподаватели са 

посещавали обучителни курсове за развитие на дигиталните компетенции. За големите 

градове - 75,0%, следвани от малките градове - 74,0% и селата с 65,8%. Второто по 

интерес от страна на преподавателите професионално направление е свързано с обучения 

за организиране и провеждане на учебен процес в електронна среда. За големите градове 
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- 60,7%, следвани от малките градове - 59,8% и селата с 55,1%. Със значително по-малък 

интерес е курсът, включващ обучение за диагностика и оценяване напредъка на 

учениците. За големите градове има най-малък интерес – 20,0%, в малките градове малко 

по-висок процентен дял – 24,3% и селата са с най-висок процент спрямо градовете – 

27,6%. От фиг. 1 се вижда, че няма особено голяма разлика между процентните дялове 

на учителите, участващи в квалификационните курсове, по отношение разпределението 

на населеното място в което се намира училището.  

 

Фиг. 2. Сравнение на начина на преподаване и учене от разстояние в ел. среда с 

присъствения учебен процес (дял от учителите, избрали съответния отговор) 

Източник: (Христова и др., 2021) 

От фиг. 2 се наблюдават отговорите на учителите на въпроса дали има съществена 

разлика в начина на преподаване и учене в електронна среда в сравнение с присъствения 

учебен процес. Най-голям процентен дял от анкетираните преподаватели изразяват 

съгласието си, че има разлика между двете форми на обучение - 52,8%, следвани от 

29,7%, които категорично потвърждават съществените различия при двата 

преподавателски метода, 8,6% от анкетираните не могат да преценят и едва 1,7% считат, 

че изобщо няма разлика. 

 

Фиг. 3. Разпределение на учителите според честотата на предоставяне на обратна 

връзка на учениците  

Източник: (Христова и др., 2021) 
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Данните от фиг. 3 онагледяват честотата на обратната връзка от страна на 

преподавателите към учениците. Според отговорите на анкетираните учители 37% от тях 

често комуникират в процеса на обучение. Най-висок дял от преподавателите – 42,2% 

поддържат понякога обратна връзка с учениците си, 11,2% не могат да преценят, като 

едва 9,5% от запитаните нямат такава връзка. 

 

 

Фиг. 4. Разпределение на учителите според самооценката им за изпитван 

професионален стрес и емоционално изтощение от преподаването от разстояние в 

електронна среда 

Източник: (Христова и др., 2021) 
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преуморени, нито изпитват прегаряне в дистанционна среда са 9,0%, (3%; 5%; 6%; 11%; 

14%;15%) осредненият процент на учителите, които не могат да преценят 

емоционалния си стрес е 15,67% (16%; 11%; 20%). Най-висок е осредненият процентен 
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дял на анкетираните, които се чувстват преуморени психически и физически – 33,16% 

(45%; 45%; 38%; 34%; 25%; 22%). 

 

 

Фиг. 5. Адаптиране на учениците при преминаването от присъствено обучение 

към обучение от разстояние в електронна среда и обратно (разпределение на 

учителите според тяхната оценка) 

Източник: (Христова и др., 2021) 

 

От данните на фиг. 5 се виждат отговорите на учителите, свързани с адаптирането 

на учениците при преминаване от присъствено към дистанционно обучение и обратно. 

8,8% от преподавателите напълно са съгласни с лесната адаптация на децата. Данните 

показват, че най-голям процентен дял (44,9%) от анкетираните учители дават своето 

съгласие, но не толкова категорично, както горепосочените 8,8%. 11,8% не могат да 

преценят как се адаптират учениците. Анкетираните преподаватели, които са дали 

отрицателен отговор са 24,5%, а твърдо изявили своето несъгласни (изобщо не съм 

съгласен/съгласна) са 10,10%. 
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Фиг. 6. Последствия от проведеното обучение от разстояние в електронна среда за 

учениците 

Източник: (Христова и др., 2021) 

 

На фиг. 6 са показани анкетните отговори дадени от учителите за това какви са 

последствията върху учениците от проведеното обучение от разстояние. По отношение 

уменията на учениците за самостоятелно учене най-висок процент (38%) от 

преподавателите считат, че няма съществена промяна спрямо присъственото обучение. 

Най-нисък дял (26%) от запитаните са отговорили, че умението за самостоятелно учене 

се е влошило. 40% от преподавателите мислят, че няма голяма разлика при 

присъственото и дистанционното обучение по отношение уменията на учениците да 

организират и управляват времето си. При отговорите, свързани с уменията на учениците 

за критично мислене, най-голям процент (50%) от анкетираните учители са на мнение, 

че няма съществена промяна спрямо периода на присъствено обучение. Единодушно е 

мнението на преподавателите за подобряването на дигиталните умения на 

подрастващите, като 61% от тях отчитат положителното развитие в компетенциите на 

децата да работят с информационно-комуникационните технологии (ИКТ) по време на 

обучението от разстояние. 
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4. ИЗВОДИ, СВЪРЗАНИ С УЧЕБНИТЕ ПРОЦЕСИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ 

- Индустрия 4.0 и пандемията Ковид-19 предизвикаха съществени 

трансформации в образователната система, налагайки нов начин на преподаване във 

виртуална среда. Съвременното обучение до голяма степен ще съчетава традиционното 

с иновативното преподаване. Хибридните обучителни форми ще присъстват във всяко 

ниво от образователната програма, затова е необходимо изграждането на подходяща 

материална база и ефективни подходи за преподаване. Средното образование е базово за 

бъдещото развитие на индивида и положителната му интеграция на пазара на труда. 

„Качеството на работната сила е средството, което прави индивида конкурентоспособен 

на пазара на труда.“ (Данаилова, И., 2009, с. 16). Не бива да се допуска изоставането на 

образователната подготовка на българските училища, защото в близко бъдеще това ще 

се отрази негативно на пазара на труда. „Ниското образователно равнище, липсата на 

квалификация или незадоволителната такава е предпоставка за трудното включване на 

пазара на труда и до невъзможност за кариерно израстване.“ (Манчева, М., 2020, с.45); 

- Въз основа на данните от фиг. 1 изводът, който може да се направи, е че 

учителите в градовете и в селата на страната предпочитат да се включат в обучителни 

курсове за развитие на дигиталните им компетенции. Средното равнище за страната на 

преподавателите, развиващи цифровите си умения чрез квалификационни програми е 

71,6% (75%; 74%; 65.8%). Обучителните курсове, насочени към развитие на 

компютърните умения са предпочитани сред преподавателите, защото след 

завършването им участниците ще имат увереността и необходимите знания за работа във 

виртуална среда; 

- Важно условие за един целесъобразен учебен процес е съчетаването на 

традиционната с иновативната форма на обучение. От резултатите на фиг. 2 се 

наблюдава, че над 82,5% от анкетираните учители са на мнение, че има съществена 

разлика между дистанционната и присъствената форма на обучение (52,8% от 

преподавателите считат, че има разлика и 29,7% напълно са съгласни). И двата метода 

имат предимства и недостатъци, като в своята си същност значително се различават един 

от друг. Въпреки навлизането на виртуалната реалност във всяка сфера на съвременния 

живот, не бива да се пренебрегва присъствената форма на преподаване, тя е основата за 

развитието на човека, върху която следва да се надграждат нови знания и умения; 
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- Фигура 3 в статията дава информация за обратната връзка между ученици и 

учители. Най-висок дял от преподавателите (42,2%) само понякога поддържат обратна 

връзка с учениците си. Този процентен дял не е задоволителен за достигане на ефективни 

обучителни резултати. При обучението от разстояние се нарушава нормалният ритъм на 

общуване. Социалната изолация, липсата на работа в екип, психическото напрежение, 

демотивацията, разсеяността, смяната на настроенията са характерни при 

дистанционната форма на обучение. Децата са най-уязвими за горепосочените негативни 

влияния. Необходим е ежедневен диалог, обратна връзка, мониторинг и комуникация. 

Важно е да се проследява обучителния процес, за да може да се преценява до каква 

степен се възприема учебния материал от учениците, какви са слабостите и предимствата 

при дадения подход на преподаване. Връзката между обучаващия и обучавания е 

предпоставка за по-добра работна среда, мотивация за учене, по-лесно възприемане на 

учебния материал и по-добри академични резултати. Ученикът се чувства по-спокоен, 

изгражда се доверие и по-висока ангажираност към учебния процес. Според експертно 

мнение децата се нуждаят от емоционалната връзка, която се създава чрез внимание, 

диалог и проява на индивидуално отношение към всяко  дете от страна на учителя; 

(UNICEF, COVID-19 and children, 2020); 

- Учители и ученици ежедневно са под напрежение, предизвикано от 

използването на дигитални технологии. Данните от фиг.4 онагледяват психическото 

състояние и натрупаната умора на учителите при работата им от разстояние. Оказва се, 

че най-висок е осредненият процентен дял на анкетираните учители (33,16%), които 

чувстват „прегаряне“, психическа и физическа умора по време на дистанционната форма 

на обучение. В процеса на учене и преподаване участниците работят с онлайн платформи 

и интерактивни обучителни пособия, което отнема повече време за подготовката на 

предстоящия учебен час и на самото учене. При дистанционната форма на преподаване 

възникват стресови ситуации, които се налага самите учители, ученици и близките им да 

отстраняват по време на учебния час. Техническите проблеми, прекъсването на интернет 

връзката, изискването на пароли и регистрации са малка част от трудностите, с които се 

сблъскват участниците в обучението от разстояние. Учители и ученици стоят дълги 

часове пред цифровите устройства, като това се отразява негативно на здравето им и е 

сред основните отрицателни фактори на дистанционната форма на обучение; 

- Уменията за гъвкавост и бърза адаптация са необходимост в съвременната 

динамична и бързо променяща се конюнктура. Данните от фиг. 5 в разработката сочат, 
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че по-голям процент от запитаните преподаватели са на мнение, че учениците бързо се 

адаптират при преминаването от присъствено обучение към обучение от разстояние в 

електронна среда и обратно (44,9% са съгласни, 8,8% са напълно съгласни, че учениците 

лесно се адаптират). 

- Безспорно едно от основните предимства на обучението от разстояние е 

усъвършенстването на цифровите умения на участниците в образователния процес. От 

данните на фиг. 6 се вижда, че 61% от анкетираните преподаватели считат, че знанията 

на учениците за работа с информационни и комуникационни технологии (ИКТ) 

съществено са се подобрили, спрямо периода преди въвеждане на обучението от 

разстояние. Част от образователните институции въведоха съвременни дигитални 

технологии и нови методи на преподаване. Това е предпоставка за ефективни и гъвкави 

учебни процеси, включващи иновативни подходи за учене, съобразени с обучението от 

разстояние; 

- По отношение на меките умения, данните от фиг. 6 показват, че 50% от 

учителите са на мнение, че дистанционната форма на обучение не повлиява негативно 

върху уменията на учениците за критично мислене, спрямо присъствената форма. 40% 

от анкетираните считат, че независимо дали е дигитална или присъствена, средата не 

влияе на уменията на учениците да организират и управляват времето си. Независимо от 

формата на обучение, важна насока за образованието в страната е стимулирането и 

развитието на меките умения при подрастващите. Тези компетенции се очертават като 

първостепенни за взискателните съвременни пазари на труда. В обучителния процес 

стимулирането креативността на децата, самостоятелната преценка, аналитичното 

мислене, умението за изслушване, организиране и управление на времето, гъвкавостта и 

работата в екип следва да са неделима част от учебния процес; 

- Ученето през целия живот е залегнало в основата на всеки европейски и 

държавен стратегически документ. Знанията и уменията се променят с динамични 

темпове, което изисква непрестанно обновяване и усъвършенстване на професионалните 

качества и на учителите. „Ясни и разбираеми изисквания към компетенциите 

(твърди/технически и меки) за успешно извършване на работните задачи/длъжностите.“ 

(Атанасова, М., 2017, с.7) За придобиването на нужните преподавателски умения в 

дигитална среда е важно избирането на подходящия обучителен подход. Формирането и 

включването в обучителни курсове на учителите е необходимо за успешната им 

реализация като преподаватели. Те имат отговорната задача да създадат една добре 
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образована млада генерация, готова да развива знанията и уменията си и да ги прилага в 

бъдещия си професионален път; 

- Хибридните форми на преподаване се очаква да заемат все по-голяма част от 

обучителните процеси. В тази насока е необходимо осигуряването на високоскоростни 

интернет мрежи, налични цифрови устройства във всяко училище в страната. От 

първостепенно значение е учители и ученици да имат осигурен достъп до технологиите, 

за да бъде целесъобразен обучителния процес (България: Пътна карта на политиките за 

учители. Препоръки и концепции за пилотни програми въз основа на най-добрите 

практики в ЕС, 2021). Необходимо е разработването на учебни програми, които да са 

съобразени с хибридните форми на обучение, включващи цифрови платформи, 

изкуствен интелект, интерактивни учебни пособия, обучение чрез дискусии, привличане 

интереса на децата в учебния час и пр.; 

- Дигитализацията присъства във всяка обществена дейност. „Този процес дава 

сериозно преимущество на страните, които съумеят да адаптират и преструктурират 

своевременно своите икономики, социалните и образователните си системи, да 

изпреварят останалите, които не са достатъчно добре подготвени за това, макар и да са с 

по-добри икономически показатели“ (Пандурска, Р., 2020, с. 178). В тази насока 

обучението от разстояние следва да се развива и усъвършенства, като в бъдеще ще бъде 

все по-важна част от образователната система. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

През последните три години образователната система и участниците в нея 

преодоляха множество трудности и препятствия. Равносметката е, че учители и ученици 

заедно успяха да се справят с психическите, емоционалните и техническите несгоди с 

които се сблъскваха ежедневно. Всички заедно опознаваха новата форма на обучение, 

споделяйки успехите и разочарованията си. Преподаватели и ученици проявиха 

толерантност, съпричастност и работа в екип. Макар и от разстояние, въпреки 

сътресенията в целия обществен живот, обучителният процес не бе прекъснат нито за 

ден. Това е доказателство, че българските институции и населението могат да се справят 

с предизвикателствата, които поднася нашето дигитално съвремие. Във века на 

четвъртата индустриална революция, разкриваща необятни полета на знания и нови 

открития, човечеството до голяма степен зависи от цифровите технологии, които са и ще 
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бъдат неделима част от образователната система (CАО, L., 2019). „Техническите и 

технологически достижения и развитието на 4-тата индустриална революция не само 

утвърждават, но придават и нова, много по-голяма роля на човешкия капитал, като 

решаващ фактор в общественото развитие.“ (Дулевски, Л., 2021, с. 2). Бъдещето на 

страната е в ръцете на младите хора. Настоящите инвестиции в децата са основна 

предпоставка за бъдещ икономически растеж, конкурентни пазари на труд и стабилна 

социалноосигурителна система. 
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DIGITAL EDUCATION IN BULGARIA DURING THE PANDEMIC 

Desislava Koleva-Stefanova 

ABSTRACT 

This article examines significant transformations that occur in the educational processes 

of primary and secondary school students during the 2019 Covid-19 viral pandemic. The 

purpose of the development is to identify the main challenges faced by children and the teachers 

in the distance form of education. A special place is devoted to the need for modern innovative 

approaches to teaching, responding to the intensive penetration of digital technologies in every 

sphere of public life. The research used an integrated approach, including a system of six 

indicators characterizing the distance form of education. The analysis in the article shows that 

there are difficulties with this method of education, but through the construction of complex 

innovative educational policies, they can be overcome. 
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РЕЗЮМЕ 

Тази статия изследва влиянието на предишния опит с промени върху две зависими 

променливи. Първата е адаптивност, измерена като един от елементите на 

организационната амбидекстрия. Организационната амбидекстрия обозначава 

динамичната способност на организациите да съчетават дейности по проучване 

(експериментиране, създаване на ново знание, иновации) и прилагане 

(усъвършенстване, използване на съществуващо знание), за да бъдат успешни в 

динамична среда. Втората зависима променлива е организационни резултати, 

измерени като субективна оценка за представянето спрямо конкурентите в четири 

области:  финансови резултати, обслужване на потребители, развитие на процесите 

и служителите. В статията са използвани данни от по-обхватно проучване върху 

организационния капацитет за промяна, проведено сред служители и ръководители 

в български организации чрез структурирана анкетна карта. Приложени са две 

йерархични регресии, които потвърждават формулираните хипотези за пряко и 

положително влияние на предишния опит върху адаптивността и 

организационните резултати. Резултатите са важни за ръководителите особено в 

контекста на динамично изменяща се среда и неочаквани кризи. Положителното 

влияние на предишния опит при внедряване на промени спомага за изграждането 

на динамична способност, която съдейства за формирането на бъдеща адаптивност 

и постигането на конкурентно предимство и по-добри резултати в дългосрочен 

план. 

Ключови думи: организационна промяна, предишен опит с промени, адаптивност, 

организационни резултати. 

Цитиране: Младенова, И. (2022) Влияние на предишния опит с промени върху 

адаптивността и организационните резултати. Списание „Човешки ресурси & 

Технологии = HR & Technologies“, Сдружение „Креативно пространство“, 2, pp. 

70 – 87.  
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Всички организации се сблъскват с предизвикателства, които изискват от тях да 

се приспособяват, за да бъдат успешни. Организацията може да реагира на изменения 

във външната или вътрешната среда, но може и да е проактивна и така да търси нови 

възможности, сама да изменя средата. Ефективното внедряване и поддържане на 

организационни промени е сред основните задачи пред ръководителите в световен 

мащаб (Hodges & Gill, 2015). 

Промяната може да се разглежда като изменение на основни структурни аспекти 

(напр. организационен дизайн, стратегическа ориентация и др.) между две точки във 

времето (Matsumoto, et al., 2022), което се развива в рамките на даден контекст (Maes & 

Van Hootegem, 2019). Такъв подход взема предвид продължителността и 

непрекъснатостта на промените в организациите и взаимосвързаността помежду им, а 

не просто придвижването от едно състояние на организацията към друго. Meyer и 

Stensaker (2006) обръщат внимание, че не бива промяната да се разглежда като отделен, 

изолиран феномен в организациите и подчертават, че е важно процесът по внедряването 

ѝ да не води до негативни ефекти върху изпълнението ежедневните дейности в 

организацията и постигането на резултати. 

Инициативите за внедряване на промени са комплексни и са пряко свързани със 

специфичния организационен контекст, в който се случват. Контекстът включва средата 

(външна и вътрешна) и връзката на организацията с нея; осъществяването на 

многобройни промени и техния натиск върху организацията; предишния опит и дали той 

е оценен положително от служителите или пък води до цинизъм към бъдещи промени; 

размера на организацията и сектора (Lausier, et al., 2020). Организационният контекст е 

още по-важен в ситуации на криза, които изискват бърза реакция и значително 

ограничават времето за планиране и подготовка. 

Разбирането на ефектите от промяната привлича не по-малък изследователски 

интерес. От преглед на литературата Al-Haddad и Kotnour (2015) извеждат две групи 

резултати: (1) постигане на целите на инициативата за промяна (когато тя е планирана) 

и (2) потребителска удовлетвореност – способността на промяната да посрещне или 

надхвърли очакванията на „потребителите“ (служители, екипи и всички, които 

преживяват ефектите от промяната). Успешната промяна би се изразявала в положителна 

оценка (удовлетвореност) от страна на членовете на организацията. Изследването на 

успеха единствено по отношение на краткосрочни цели и бюджети често може да доведе 



Младенова, И. Влияние на предишния опит с промени върху 

адаптивността и организационните резултати 
pp. 70–87 

 

СДРУЖЕНИЕ „КРЕАТИВНО ПРОСТРАНСТВО“ | ISSN 2738-8719 72 

 

от погрешно интерпретиране на резултатите. Според Heracleous и Bartunek (2021) такова 

измерване на успеха от промяната не отчита важни организационни измерения като 

дълбинна структура и дългосрочни ефекти.  

Промените не са изолиран феномен – многобройни инициативи се преплитат във 

времето, което налага отчитането на ефекта от взаимодействието им в даден момент, но 

и от оценката за предишни такива. Опитът с предишни промени има отношение към 

способността на организацията да се адаптира в динамична среда и може да се прояви в 

готовност (Vandangeon-Derumez, et al., 2019; Heim & Sardar-Drenda, 2020; Lausier, et al., 

2020), способност за промяна (Stensaker & Meyer, 2012), отвореност към ново учене 

(Doyle, et al., 2000) и експериментиране. Лошият предишен опит обаче може да доведе 

до скептицизъм към промени (Stensaker & Meyer, 2012), стрес, увеличаване на работното 

натоварване и недоверието между служители и ръководители (Doyle, et al., 2000). 

Rafferty и Restubog (2017) доказват, че лошата история с промени има дългосрочен ефект 

върху способността на организацията да бъде успешна при бъдещи инициативи. Това би 

оказвало влияние върху адаптивността и върху способността на организацията да 

поддържа (и подобрява) представянето си. Изследвания върху ефектите от различните 

начини на управление на промяната върху субективната оценка на организационните 

резултати обаче не позволяват категорични изводи (Raineri, 2011). 

Тази статия цели да изследва връзката между предишния опит с промени и две 

зависими променливи – адаптивност и организационни резултати в български контекст. 

Формулирани са две хипотези, които са проверени в емпирично изследване. Текстът е 

структуриран по следния начин. Първата част съдържа преглед на теоретичните 

ориентири. Втората част представя методологията на изследването. В третата част се 

обсъждат получените резултати и изводи. Последната част включва заключението. 

1. ПРЕГЛЕД НА ЛИТЕРАТУРАТА 

Способността на организацията да се променя непрекъснато е ключова за 

оцеляването ѝ (Probst & Raisch, 2005). Промяната често е въплътена в многобройни и 

припокриващи се инициативи, които предполагат разглеждането ѝ като непрекъснат 

процес вместо като отделно събитие (Schwarz & Stensaker, 2014). Meyer и Stensaker 

обозначават този феномен като многократна промяна: внедряване на няколко промени 
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по едно и също време или инициирането на нови такива преди предишните да са били 

завършени (2006). 

Многократните промени могат да имат противоположни ефекти. Те могат да 

разрушат идентичността на организацията и да доведат до загуба на посоката (Probst & 

Raisch, 2005), да предизвикат „умора“ от промени (Lausier, et al., 2020) и да застрашат 

успеха на бъдещи инициативи. Те обаче могат и да спомогнат за изграждането на 

организационен капацитет за промяна (Meyer & Stensaker, 2006) и така да повишат 

адаптивността и дългосрочните перспективи. 

Heracleous и Bartunek (2021) твърдят, че резултатите от промяната не могат да се 

оценят адекватно, ако се възприеме повърхностен подход, чийто измерения са 

краткосрочното, линейно време, усещането за неотложност, фокусът върху настоящето. 

Разграничението между повърхностно (контекст), междинно (изграждащите елементи) и 

дълбочинно (устойчивите елементи) дава по-обхватна рамка за изучаването на 

успеха/неуспеха от промяната в организациите (Schwarz, et al., 2021). 

Успехът/неуспехът, разглеждан от субективна гледна точка, се проявява в 

ретроспективните разкази на членовете на организацията и също може да бъде 

противоречив (Hay, et al., 2021). 

Lausier et al. (2020) обобщават, че предишният опит с промени в организацията 

може да се окаже решителен фактор за успех при внедряване на последващи такива. 

Положителният предишен опит на членовете на организацията може да ги направи 

отворени за и да предотврати „цинизъм“ към промените, да повлияе върху увереността 

им, че могат да се справят при бъдещи такива (Lausier, et al., 2020). Ръководителите пък 

могат да пренесат опита си от един процес по промяна към друг и така да развият 

умението си да ги управляват (Meyer & Stensaker, 2006). Предишният опит се отнася и 

до колективно изработените процеси по управлението и възприеманата легитимност на 

промяната (Klarner, et al., 2008) и като такъв може да се разглежда като част от капацитета 

за промяна на организацията. 

Успешното внедряване на многократни промени се свързва с концепцията 

организационна амбидекстрия (organizational ambidexterity). Терминът „амбидекстрия“ е 

заимстван от психологията и медицината, където обозначава нагласата на субект да си 

служи еднакво добре и с едно и също умение както с лявата, така и с дясната ръка. 

Организационната амбидекстрия търси да обясни как организациите се справят с две в 

голяма степен противоречащи си цели (O'Reilly III & Tushman, 2013) – проучване 
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(exploration) и прилагане (exploitation). Tushman и O’Reilly я определят като 

„способността едновременно да се преследва постепенна и революционна иновация и 

промяна, [която е] резултат от поддържането на многобройни противоречащи си 

структури, процеси и култури във фирмата“ (1996). Ранните изследвания по темата 

поддържат схващането, че проучването и прилагането са различни, противоположни по 

същината си дейности. Това предполага те да бъдат разделени във времето (редуващи се 

периоди на проучване и прилагане) или в пространството (различни отдели да се 

занимават с всяка от тези две дейности). По-нови разработки се опитват да съвместят и 

примирят това противоречие.  

Gibson и Birkinshaw предлагат концепцията за контекстуална амбидекстрия: 

поведенческата способност едновременно да се постигне синхронизиране (alignment) и 

адаптиране (adaptability) на ниво бизнес единица (2004, p. 209). Фокусът на 

контекстуалната амбидекстрия е върху създаването на организационен контекст 

(амбициозни цели, дисциплина, подкрепа и доверие), който да позволи на всички 

членове на организацията да разпределят времето си върху двете дейности – 

синхронизиране и адаптиране. Контекстът се свързва с процеси, системи и вярвания в 

организацията, чрез които се провеждат идеите за промяна. Адаптивността на 

организацията се свързва със способността ѝ за оцеляване (Judge & Blocker, 2008). Такава 

организация успява бързо да преконфигурира дейностите си, за да отговори на новите 

изисквания на пазара. Ролята на адаптивността се засилва в условия на несигурност, 

когато организациите са принудени да обърнат фокуса към експериментиране, създаване 

на ново знание, иновация и промяна. 

На основата на тези изследвания се формулира следната хипотеза:  

Х1: Предишният опит с промени в организацията влияе пряко и положително 

върху адаптивността. 

Когато се осъществяват организационни промени е важно да бъде дефинирано 

какво се разбира под успех/неуспех при внедряването им. Резултатите могат да бъдат 

дефинирани по различни начини и в зависимост от предизвикателствата, пред които е 

изправена организацията. Изследванията гравитират към няколко измерители на 

резултата от внедряване на промяна, които могат да се изследват на микро (индивид), 

мезо (група/екип) или макро-равнище (организация). Те могат да включват възприемане 

и прилагане на нови организационни практики (Stouten, et al., 2018); ангажираност на 

служителите с процеса по промяна (Jones & Van de Ven, 2016; Stouten, et al., 2018); лично 
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благополучие, здраве, удовлетвореност (Oreg, et al., 2011); възприемана ефективност на 

организацията (Jones & Van de Ven, 2016). Постигането и поддържането на по-добри 

организационни резултати обикновено е сред целите на инициативите за промяна.  

Разглеждайки предишния опит с промени в организацията през призмата на 

ресурсната теория и организационната амбидекстрия, може да се предположи, че той 

спомага за постигането на по-добри организационни резултати (конкурентно 

предимство). Това води до следната хипотеза:  

Х2: Предишният опит с промени в организацията влияе пряко и положително 

върху организационните резултати 

2. МЕТОДОЛОГИЯ 

В тази статия са представени част от резултатите от по-обхватно количествено 

изследване върху факторите, съставляващи капацитет за промяна (Mladenova, 2021), и 

връзката им с адаптивност и организационни резултати. Данните са събрани чрез анкетна 

карта, разпространена онлайн (Google Forms) в периода ноември 2020 г. – януари 2021 г. 

сред служители и ръководители в български организации. Извадката е формирана на 

принципите на удобството и снежната топка и няма претенции за изчерпателност и 

представителност. 

2.1 Индикатори и обхват на извадката 

Индикаторите за измерване на факторите, изследвани в тази статия, са изведени 

от литературния преглед. Скалите са използвани и потвърдени от други автори в 

емпирични изследвания. 

За измерване на предишния опит в организацията с промени и участието на 

анкетираните лица във вземането на решения и внедряването на такива инициативи са 

включени няколко скали, използвани от други автори (Paré, et al., 2011; Daly & Geyer, 

1994; Coyle-Shapiro, 1999). След превод на български език и апробация, индикаторите са 

намалени до общо пет, за които е приложена уеднаквена 5-степенна Ликерт скала 

(1=несъгласен, 5=съгласен; изключение прави въпрос „Участвах лично при внедряване 

на предишни промени в организацията“ , при който 1=почти никога, 5=почти винаги). 

За измерване на адаптивността са използвани три индикатора, приложени от 

Gibson и Birkinshaw (2004), които са преведени на български език и е приложена 

уеднаквена 5-степенна Ликерт скала (1=несъгласен, 5=съгласен). 

За измерване на организационните резултати са използвани осем индикатора, 
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приложени от Judge et al. (2009). Те са преведени на български език и скалата е променена 

от 7-степенна в 5-степенна (1=несъгласен, 5=съгласен). 

Индикаторите са представени на Табл. 1. 

Таблица 1 

Променливи – използвани индикатори 

Променлива  Индикатори 

Предишен опит в 

организацията с 

промени 

(Pare, et al., 2011)  

 

1. В моя отдел служителите имат негативен опит с 

различни промени в миналото (R) * 

2. Отделът, в който работя, обикновено внедрява 

успешно различни типове промени - технологични, 

организационни и др. 

Участие във вземането 

на решения и 

внедряване на 

предишни промени 

(Coyle-Shapiro, 1999: в.3) 

(Daly & Geyer, 1994: в.4 

и в.5) 

 

3. Участвах лично при внедряване на предишни 

промени в организацията 

4. При предишни промени не ми дадоха възможност 

да изразя съображенията си (R) 

5. При предишни промени мнението на колеги от моя 

отдел беше взето предвид * 

Адаптивност 

(Gibson & Birkinshaw, 

2004) 

1. Политиките и процедурите в нашата организация 

насърчават хората да поставят под съмнение 

съществуващите практики** 

2. При нас политиките и процедурите са гъвкави - 

дават ни възможност да реагираме бързо на 

измененията на пазара 

3. Нашата организация бързо адаптира политиките и 

процедурите си, когато бизнесът го изисква 

Организационни 

резултати 

(Judge, et al., 2009) 

1. Печалба 

2. Ръст на приходите (активите) през последните 3 

години 

3. Удовлетвореност на клиентите 

4. Качество на продукта (обслужването) 

5. Ефикасно използване на ресурсите на организацията 

6. Подобряване на процесите 

7. Сигурни работни места 

8. Предоставяне на обучения за служителите 

Източник: Собствено изследване на автора 

* Индикаторът е изключен след прилагане на факторен анализ 

** Индикаторът е изключен след прилагане на тест за надеждност 
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В периода на провеждане са събрани общо 204 валидни анкетни карти. В процеса 

на анализ са изключени 4 анормални наблюдения. Представените по-долу резултати са 

въз основа на 200 анкетни карти. 

Профилът на анкетираните лица е следния: 60% от тях са жени; 74% са под 40-

годишна възраст; близо 90% са с висше образование (бакалавърска или магистърска 

степен); 63% имат стаж в организацията до 5 години. 58% нямат управленски функции, 

35% са на средно управленско ниво, а 7% са част от висшия управленски екип. 

Профилът на организациите, представени чрез анкетираните лица, е следният. 

Сектор: услуги (53%), производство (26,5%), търговия (11%), държавно управление 

(6%), строителство (3,5%). Размер на организацията, определен по брой заети: 57,5% 

големи и 42,5% малки и средни предприятия. 65% от организациите са с частна, 20,5% с 

преобладаващо частна и 14,5% с държавна собственост. С изцяло или преобладаващо 

българска собственост са 45% от организациите, останалите са с чуждестранна или 

преобладаващо чуждестранна такава. 45,5% от организациите работят единствено на 

българския пазар, докато останалите са експортно-ориентирани. 

2.2 Анализ на данните 

Данните са анализирани чрез SPSS v.25 и MS Excel.  

Предишен опит с промени е един от извлечените фактори посредством факторен 

анализ (Varimax). Кронбах алфа е 0,651 – малко под приетата за гранична стойност (0,7). 

Той включва един индикатор от предишния опит в организацията с промени и два 

индикатора от участие във вземането на решения и внедряване на предишни промени. 

Така конструираният фактор отразява личното участие на анкетираното лице, както и 

опита на отдела, в който работи, с предишни промени. За него е пресметната нова сложна 

променлива като средна стойност на три съставящи го индикатора. Демографските 

променливи, описващи анкетираните лица и представените организации нямат 

статистически значима връзка с фактора.  

Зависимата променлива адаптивност включва два от първоначално 

използваните три индикатора, предложени от Gibson и Birkinshaw (2004), тъй като тестът 

за надеждност дава задоволителни резултати (Кронбах алфа=0,861) след изключване на 

един индикатор. Пресметната е нова променлива като средна стойност на двата 

съставящи я индикатора. 

Зависимата променлива организационни резултати включва всички осем 

индикатора, надеждността на които препотвърждава първоначалната скала, предложена 
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от Judge et al (2009). Макар и с по-ниска Кронбах алфа – 0,858 (спрямо 0,93 в 

изследването на Judge et al), стойността ѝ е удовлетворителна и позволява по-нататъшни 

анализи. Пресметната е нова променлива като средна стойност на тези осем индикатора. 

Дескриптивната статистика за изследваните променливи е представена в Табл.2. 

 

Таблица 2 

Описателна статистика и корелации 

Променлива  Mean s.d. 1 

Участие и опит с предишни промени 3,4483 0,91308  

Адаптивност 3,4225 1,07402 0,517* 

Организационни резултати 3,8331 0,61993 0,403* 

Източник: Собствено изследване на автора 

* Корелацията е статистически значима при 0,01 (1-tailed) 

**Брой наблюдения: 200  

 

Контролни променливи. Въз основа преглед на литературата, Supriharyanti и 

Sukoco (2022) обобщават няколко контролни променливи, които са използвани в 

емпирични изследвания върху организационния капацитет за промяна. Шест от тях се 

отнасят до организацията: размер, естество, дейност, сектор, рентабилност, място на 

осъществяване на дейността (столица или не). Въз основа преглед на литературата, 

Vakola et al. (2013) извеждат три демографски характеристики, които често се използват 

като контроли при изследване реакциите на служителите при промяна (приемане, 

подкрепа или съпротива към промяната) – възраст, пол, стаж в организацията. Авторите 

отбелязват и противоречивите резултати по отношение влиянието на демографските 

характеристики в разглежданите от тях емпирични изследвания. В допълнение, 

Supriharyanti и Sukoco (2022) извеждат още една контролна променлива – длъжност. 

В това изследване са използвани две групи контролни променливи – (1) свързани 

с характеристиките на организацията (размер, сектор, форма на собственост, произход 

на капитала и експортна ориентация) и (2) свързани с характеристиките на изследваните 

лица (възраст, пол, образование, стаж в организацията и длъжност), като за тях са 

създадени общо 16 категорийни променливи.  
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3. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ 

Резултати от проверка на Х1: Проверката на връзката между независимия 

фактор предишен опит с промени и зависимата променлива адаптивност е направена 

посредством йерархичен регресионен анализ, като са постъпково са добавени всичките 

16 контролни (бинарни) променливи. 

Връзката в модела е статистически значима (F(3,196)=29,098, Sig.=0,000, p<0,05) 

и включва две от контролните променливи: частна собственост и възраст над 41 г. 

включително. Стойността на коригирания коефициент на детерминация R2=0,298 

обозначава умерена към слаба връзка (Ferguson, 2009; Schober, 2018) между 

изследваните променливи. Таблицата с коефициентите показва, че възраст на 41 г. 

включително не е статистически значим (b=0,277, Sig.=0,063, p<0,05). 

Формулираната хипотеза се потвърждава – факторът предишен опит с промени 

влияе пряко и положително върху адаптивността. Частната собственост на 

организациите също влияе пряко и положително върху адаптивността. Моделът 

обяснява малка част (29,8%) от дисперсията на зависимата променлива, което е очаквано. 

Адаптивността би зависила от повече фактори, вкл. контекстуални (Gibson & 

Birkinshaw, 2004) и не може да бъде обяснена единствено чрез изследваната тук 

независима променлива.  

Полученият модел е илюстриран на Фиг. 1 

 

Фиг. 1. Влияние на предишен опит с промени върху адаптивност 

Източник: Собствено изследване на автора 

 

Полученият резултат дава основания да се формулира предположение, че 

предишният опит с промени може да се разглежда в допълнение към идентифицираните 

от Gibson и Birkinshaw (2004) характеристики на контекста (натоварване на служителите, 
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дисциплина, подкрепа и доверие), оказващи влияние върху двата елемента на 

амбидекстрията. 

Този извод може да се разглежда в светлината на предишни изследвания. 

Оценката на процеса по промяна (как е била внедрявана преди) е сред факторите, които 

оказват влияние върху индивидуалните реакции на служителите (Oreg, et al., 2011). Тази 

оценка зависи и от личното участие на служителите в процеса по вземане на решения и 

внедряване – широко застъпено в литературата по организационно развитие от 

класическите експерименти на Coch и French (1948) насам. Предишният опит често се 

разглежда в контекста на готовност за и успех при внедряването на планирана промяна. 

Много емпирични изследвания обсъждат потенциалния ефект от предишен опит върху 

изследваната промяна (Lausier, et al., 2020), макар и връзката с организационна 

амбидекстрия (и в частност адаптивност) да не е засегната достатъчно в литературата. 

Judge et al. (2006) демонстрират емпирично влиянието на организационния капацитет за 

промяна върху адаптивността на организацията към измененията в средата.  

Произходът на капитала (частна собственост) също има положително влияние 

върху адаптивността за обхванатата извадка.  

Резултати от проверка на Х2: Проверката на връзката между независимия 

фактор участие и опит с предишни промени и зависимата променлива организационни 

резултати е направена посредством йерархичен регресионен анализ, като постъпково са 

добавени всичките 16 контролни (бинарни) променливи. 

Връзката в модела е статистически значима (F(4,195)=15,664, Sig.=0,000, p<0,05) 

и включва три от контролните променливи: сектор държавно управление, големи 

организации и експортна ориентация. Стойността на коригирания коефициент на 

детерминация R2=0,228 обозначава слаба връзка (Ferguson, 2009; Schober, 2018) между 

изследваните променливи. Таблицата с коефициентите показва, че включените фактори 

са статистически значими. 

Формулираната хипотеза се потвърждава – факторът предишен опит с промени 

влияе пряко и положително върху организационните резултати. Размерът на 

организациите също има значение – големите организации имат пряко влияние върху 

адаптивността (b=0,251, Sig.=0,002, p<0,05). Организациите в сектор държавно 

управление (b= - 0,434, Sig.=0,010, p<0,05) и експортно ориентираните такива (b= - 

0,183, Sig.=0,022, p<0,05) са свързани пряко и отрицателно с адаптивността. Моделът 
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обяснява малка част (едва 22,8%) от дисперсията на зависимата променлива, което също 

е очаквано. 

Полученият модел е илюстриран на Фиг. 2. 

 

Фиг. 2. Влияние на предишен опит с промени върху организационни резултати 

Източник: Собствено изследване на автора 

 

Често промяната цели справяне с предизвикателствата пред организацията и 

постигане на конкурентно предимство, изразяващо се в по-високи от средните за 

конкурентите резултати. Този ефект от промяната е обхванат в това изследване чрез 

втората зависима променлива – организационни резултати. Способността на 

организацията да се променя успешно би означавала тя да постига и поддържа 

конкурентни резултати. Резултатите могат да имат различна форма, като тук те 

отразяват представянето в четири категории: финансови резултати, обслужване на 

потребители, развитие на процесите и служителите. Организационната промяна често 

нарушава ежедневните дейности и оказва влияние както върху краткосрочните, така и 

върху дългосрочните резултати на организацията. Посоката на това влияние (позитивно 

или негативно) зависи от успеха на промяната. Получените в това изследване резултати 

могат да се разглеждат през призмата на предишни такива, които разкриват 

положителна връзка между опита с промени и постигнатите финансови резултати в 

динамична среда (Haveman, 1992). Judge et al (2009) също установяват положително 

влияние върху организационните резултати в динамична среда от страна на 

организационен капацитет за промяна. Предишният опит с промени се разглежда тук 

като един от факторите, които изграждат такъв капацитет за промяна. 

Положителното влияние на размера на организациите за тази извадка не съвпада 

с изводите на Judge et al (2009). Тяхно изследване сред руски фирми опровергава 
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първоначалната им хипотеза, че размерът на фирмата е значима контролна променлива, 

и по-специално, че при малките и средни предприятия (МСП) корелацията между 

организационния капацитет за промяна и организационните резултати ще бъде по-

силна, отколкото при големите. Интерес представлява допълнително изследване по 

отношение сектор държавно управление и експортна ориентация. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Това изследване демонстрира положителното влияние от предишния опит с 

промени върху адаптивността и организационните резултати.  

Това предполага, че участието на членовете на организацията и опитът с 

предишни промени може да се разглежда и като елемент на характеристиките на 

контекста, в който организациите развиват амбидекстрия. От друга страна, инициативите 

за промяна могат да се разглеждат и като механизъм, който сплотява и насочва 

организацията; спомага индивидите да задържат внимание върху събитията и така да 

повярват, че правят нещо значимо; дават посока и ентусиазират членовете на 

организацията (Bamford & Forrester, 2003). Това предполага активно участие (на 

служителите) в планирането и внедряването на промени. 

Участието на служителите и опитът с предишни промени спомага за изграждане 

на способност в организацията да внедрява, води и управлява последователност от 

взаимосвързани инициативи за промяна (McGuiness & Morgan, 2005), да поддържа 

промените (McGuiness, et al., 2002) и да постига добри резултати в дългосрочен план 

(Meyer & Stensaker, 2006). Чрез такава способност (капацитет за промяна) организациите 

могат да постигат по-добри организационни резултати от конкурентите (Judge, et al., 

2009). 

Направените изводи трябва да се разглеждат през призмата на ограниченията на 

изследването. Първо, избраната методология за формиране на извадката („подход на 

удобството“ и „снежна топка“) може да доведе до изкривяване на данните и не спазва 

принципите за представителност. Второ, при проверка на надеждността факторът 

участие и опит с предишни промени показва стойност на Кронбах алфа близка до 

граничната (0,651), поради което представените тук резултати трябва да се приемат с 

доза условност. Трето, зависимата променлива адаптивност е измервана от само два 

индикатора. 
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Приложимостта на получените резултати може да се търси в няколко посоки. 

Първо, пряката и положителна връзка между изследваните фактори подкрепя изводите в 

литературата върху организационна промяна, че ангажирането на служителите в 

процесите по планиране и внедряване повишава шансовете за успех, особено в 

динамична среда и многократни промени. То може да допринесе за адаптивността на 

организацията, разглеждана като способността за експериментиране, проучване, търсене 

на нови решения, които да допринесат за дългосрочните резултати – и в този смисъл, 

свързани с внедряване на многократни промени. Участието на служителите и опитът 

водят до по-голяма увереност на членовете на организацията, че могат да се справят с 

бъдещи промени, които неизбежно ще се случват като част от адаптирането. 

Респективно, те оценяват адаптивността на организацията си като по-висока. Тези 

изводи могат да бъдат използвани в практиката при планиране на промени и изграждане 

на капацитет за ефективно внедряване на многократни промени.  

Второ, положителният опит с предишни промени и участието на членовете на 

организацията в планирането и внедряването им, оказва положително влияние върху 

дългосрочното представяне на организацията. Това е особено важно в контекст на 

динамично изменяща се среда (Judge, et al., 2009), когато промените са значими по обхват 

и дълбочина (Haveman, 1992). Организациите, които успяват да прилагат управление 

чрез участие на служителите при внедряването на промени, спомагат за изграждането на 

динамична способност, която да им помага при бъдещи инициативи, но и при 

постигането на конкурентно предимство и по-добри резултати. 

Могат да бъдат формулирани и някои насоки за бъдещи изследвания. 

Провеждането на изследване на ниво отделни екипи и организации би позволило 

идентифицирането на проблемни области, формулирането на конкретни предложения и 

сравнения (между организации, в рамките на сектори и т.н.). Дългосрочните наблюдения 

на изследваните фактори върху отделни екипи и организации от своя страна могат да 

позволят допълнително валидиране на изводите. В такава посока би било и включването 

на втория елемент за оценка на контекстуалната амбидекстрия при бъдещи изследвания, 

както и изследването на възможни ефекти на медиация и модерация. 

  



Младенова, И. Влияние на предишния опит с промени върху 

адаптивността и организационните резултати 
pp. 70–87 

 

СДРУЖЕНИЕ „КРЕАТИВНО ПРОСТРАНСТВО“ | ISSN 2738-8719 84 

 

REFERENCES 

1. Al-Haddad, S. & Kotnour, T. (2015) Integrating the organizational change literature: a 

model for successful change. Journal of Organizational Change Management, 28(2), pp. 

234-262. 

2. Bamford, D. R. & Forrester, P. L. (2003) Managing planned and emergent change within 

an operations management environment. International Journal of Operations & 

Production Management, 23(5), pp. 546-564. 

3. Coch, L. & French Jr., J. R. (1948) Overcoming Resistance to Change. Human Relations, 

pp. 512-532. 

4. Coyle-Shapiro, J. A.-M. (1999) Employee Participation and Assessment of an 

Organizational Change Intervention: a Three Wave Study of Total Quality Management. 

The Journal of Applied Behavioural Science, 35(4), pp. 439-456. 

5. Daly, J. P. & Geyer, P. D. (1994) The Role of Fairness in Implementing Large-Scale 

Change: Employee Evaluations of Process and Outcome in Seven Facility Relocations. 

Journal of Organizational Behavior, 15(7), pp. 623-638. 

6. Doyle, M., Claydon, T. & Buchanan, D. (2000) Mixed Results, Lousy Process: the 

Management Experience of Organizational Change. British Journal of Management, 

11(Special Issue), p. S59–S80. 

7. Ferguson, C. J. (2009) An Effect Size Primer: A Guide for Clinicians and Researchers. 

Professional Psychology: Research and Practice, 40(5), p. 532–538. 

8. Gibson, C. B. & Birkinshaw, J. (2004) The Antecedents, Consequences, and Mediating 

Role of Organizational Ambidexterity. Academy of Management Journal, 47(2), pp. 209-

226. 

9. Haveman, H. A. (1992) Between a Rock and a Hard Place: Organizational Change and 

Performance Under Conditions of Fundamental Environmental TransformationAuthor. 

Administrative Science Quarterly, 37(1), pp. 48-75. 

10. Hay, G. J., Parker, S. K. & Luksyte, A. (2021) Making sense of organisational change 

failure: An identity lens. Human Relations, 74(2), pp. 180-207. 

11. Heim, I. & Sardar-Drenda, N. (2020) Assessment of employees’ attitudes toward ongoing 

organizational transformations. Journal of Organizational Change Management. 

12. Heracleous, L. & Bartunek, J. (2021) Organization change failure, deep structures and 

temporality: Appreciating Wonderland. Human Relations, 74(2), pp. 208-233. 

13. Hodges, J. & Gill, R. (2015) Sustaining Change in Organizations. s.l.:Sage Publications. 



Списание „Човешки ресурси & Технологии = HR & Technologies“ Брой 2 / 2022 

 

СДРУЖЕНИЕ „КРЕАТИВНО ПРОСТРАНСТВО“ | ISSN 2738-8719 85 

 

14. Jones, S. L. & Van de Ven, A. H. (2016) The Changing Nature of Change Resistance: An 

Examination of the Moderating Impact of Time. The Journal of Applied Behavioral 

Science, 52(4), pp. 482-506. 

15. Judge, W. Q. & Blocker, C. P. (2008) Organizational capacity for change and strategic 

ambidexterity: Flying the plance while rewiring it. European Journal of Marketing, 

42(9/10), pp. 915-926. 

16. Judge, W. Q., Bowler, M. & Douglas, T. (2006) Preparing for Organizational Change: 

Evolution of the Organizational Capacity for Change Construct. Academy of management 

Preceedings, Volume 01-06. 

17. Judge, W. Q., Naoumova, I. & Douglas, T. (2009) Organizational capacity for change and 

firm performance in a transition economy. The International Journal of Human Resource 

Management, 20(8), p. 1737–1752. 

18. Klarner, P., Probst, G. & Soparnot, R. (2008) Organizational Change Capacity in Public 

Services: The Case of the World Health Organization. Journal of Change Management, 

8(1), pp. 57-72. 

19. Lausier, M., Lemieux, N., Montreuil, V.-L. & Nicolas, C. (2020) On the transposability of 

change management research results: a systematic scoping review of studies published in 

JOCM and JCM. Journal of Organizational Change Management, 33(5), pp. 859-881. 

20. Maes, G. & Van Hootegem, G. (2019) A systems model of organizational change. Journal 

of Organizational Change Management, 32(7), pp. 725-738. 

21. Matsumoto, C., Barbosa, A. P. P. L. & Salerno, M. (2022) Key Organizational Changes as 

Digital Transformation Unfolds. Academy of Management Proceedings, Volume 1. 

22. McGuiness, T. & Morgan, R. E. (2005) The effect of market and learning orientation on 

strategy dynamics - The contributing effect of organisational change capability. European 

Journal of Marketing, 39(11/12), pp. 1306-1326. 

23. McGuiness, T., Morgan, R. E. & Oxtoby, B. (2002) Organisational Change Capability: 

The Theoretical Construct and Its Operational Measurement. s.l., s.n. 

24. Meyer, C. B. & Stensaker, I. G. (2006) Developing Capacity for Change. Journal of 

Change Management, 6(2), pp. 217-231. 

25. Meyer, C. B. & Stensaker, I. G. (2006) Developing Capacity for Change. Journal of 

Change Management, Vol. 6, No.2, pp. 217-231. 

26. Mladenova, I. (2021) Organizational Capacity for Change: Developing and Testing and 

Instrument for Assessment. s.l., Technical University of Sofia, pp. 175-180. 

27. Oreg, S., Vakola, M. & Armenakis, A. (2011) Change Recipients’ Reactions to 

Organizational Change: A 60-Year Review of Quantitative Studies. The Journal of Applied 

Behavioral Science, XX(X), pp. 1-64. 



Младенова, И. Влияние на предишния опит с промени върху 

адаптивността и организационните резултати 
pp. 70–87 

 

СДРУЖЕНИЕ „КРЕАТИВНО ПРОСТРАНСТВО“ | ISSN 2738-8719 86 

 

28. O'Reilly, C. A. & Tushman, M. L. (2013) Organizational Ambidexterity: Past, Present and 

Future. Academy of Management Perspectives, 27(4). 

29. Paré, G., Sicotte, C., Poba-Nzaou, P. & Balouzakis, G. (2011) Clinicians’ perceptions of 

organizational readiness for change in the context of clinical information system projects: 

insights from two cross-sectional surveys. Implementation Science, 6(15), pp. 1-14. 

30. Probst, G. & Raisch, S. (2005) Organizational crisis: The logic of failure. Academy of 

Management Executive, 19(1), pp. 90-105. 

31. Rafferty, A. E. & Restubog, S. L. D. (2017) Why Do Employees' Perceptions of Their 

Organization's Change History Matter? The Role of Change Appraisals. Human Resource 

Management, 56(3), pp. 533-550. 

32. Raineri, A. B. (2011) Change management practices: Impact on perceived change results. 

Journal of Business Research, Volume 64, p. 266–272. 

33. Schober, P. (2018) Correlation Coefficients: Appropriate Use and Interpretation. 

www.anesthesia-analgesia.org, 126(5), pp. 1763-1768. 

34. Schwarz, G. & Stensaker, I. (2014) Time to Take Off the Theoretical Straightjacket and 

(Re-)Introduce Phenomenon-Driven Research. The Journal of Applied Behavioral Science, 

50(4), pp. 478-501. 

35. Schwarz, G. М., Bouckenooghe, D. & Vakola, M. (2021) Organizational change failure: 

Framing the process of failing. Human Relations, 74(2), pp. 159-179. 

36. Stensaker, I. G. & Meyer, C. B. (2012) Change experience and employee reactions: 

developing capabilities for change. Personnel Review, 41(1), pp. 106-124. 

37. Stouten, J., Rousseau, D. M. & De Cremer, D. (2018) Successful Organizational Change: 

Integrating the Management Practice and Scholarly Literatures. Academy of Management 

Annals, 12(2), p. 752–788. 

38. Supriharyanti, E. & Sukoco, B. M. (2022) Organizational change capability: a systematic 

review and future research directions. Management Research Review, (ahead-of-print). 

39. Tushman, M. L. & O'Reilly III, C. A. (1996) Ambidextrous Organizations: Managing 

Evolutionary and Revolutionary Change. California Management Review, 38(4), pp. 8-30. 

40. Vakola, M., Armenakis, A. & Oreg, S. (2013) Reactions to organizational change from an 

individual differences perspective: A review of empirical research. In: S. Oreg, A. Michel 

& R. T. By, eds. The psychology of organizational change: Viewing change from the 

employee's perspective. s.l.:Cambridge University Press, p. 95–122. 

41. Vandangeon-Derumez, I., Djedidi, A. & Szendy, E. (2019) An experiential approach to 

learning about change management. Journal of Management Development, 38(9), pp. 708-

718. 



Списание „Човешки ресурси & Технологии = HR & Technologies“ Брой 2 / 2022 

 

СДРУЖЕНИЕ „КРЕАТИВНО ПРОСТРАНСТВО“ | ISSN 2738-8719 87 

 

 

IMPACT OF EXPERIENCE WITH CHANGES ON ADAPTABILITY 

AND ORGANIZATIONAL PERFORMANCE 

Irena Mladenova 

ABSTRACT 

This article explores the impact of Previous experience with change on two dependent 

variables. The first one is Adaptability, measured as one of the organizational ambidexterity 

elements. Organizational ambidexterity is defined as the dynamic capability of organizations to 

balance exploration (experimenting, creation of new knowledge, innovation) and exploitation 

(refining, use of existing knowledge) in order to be successful in changing environments. The 

second one is Organizational performance, measured as subjective assessment in comparison 

to competitors in four areas: financial results, customer satisfaction, process improvement and 

employee development. Data is obtained from a larger study on Organizational capacity for 

change, conducted amongst employees and managers in organizations operating in Bulgaria 

through a questionnaire. Two hierarchical regression analyses are applied and confirm direct 

and positive impact of the previous experience with change on both adaptability and 

organizational performance. The results are relevant for managers especially in the context of 

dynamic environment and high level of unpredictability. The positive impact of previous 

experience with change supports the development of dynamic capabilities which help building 

adaptability. It also helps organizations to sustain competitive advantage and better 

performance in the long run. 
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