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Р Е Ц Е Н З И Я 

 
на дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по научна 
специалност 3.7. Администрация и управление 
 
на тема: „Ролята на информационните системи в стратегическото управление на 
човешките ресурси в България“ 
 
на Нина Миткова Живкова, Стопански факултет на СУ, катедра „Стопанско 
управление” 
 
от проф. д.ик.н. Желю Дечев Владимиров, научна специалност 3.7. Администрация и 
управление 
 
Основание за рецензията: заповед на Ректора на Софийския университет „Св. Климент 
Охридски” № РД 38-390/17.07.2014 г. за член на жури. 
 
1. Кратко представяне на кандидата 

Нина Живкова е завършила специалност Стопанско управление в Стопанския 
факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” през 2006 г., а през 2008 
г. приключва двегодишна магистратура по Организационно развитие в същия факултет. 
В периода 2011-2014 г. е редовен докторант по Социално управление в Стопанския 
факултет на СУ. Докторантурата е приключена успешно, като кандидатът е отчислен с 
право на защита. Нина Живкова е работила като офис мениджър във фирма Реформ 
Мениджмънт ООД (2007-2008 г.), консултант по информационната система за 
управление на човешките ресурси Хермес към Технологика ЕАД (2008-2010 г.), като от 
2010 г. досега е ръководител човешки ресурси в последната компания. Основните й 
задължения са свързани с развитието и въвеждането на нови политики и практики по 
УЧР, в т.ч. и на информационните системи в тази сфера. С това може да се обясни и 
интересът й към темата на дисертационния труд. От 2009 г. е провеждала занятия на 
доброволни начала и като хоноруван асистент в два факултета на Софийския 
университет (Стопански и Философски) по управление на човешките ресурси (УЧР) с 
акцент върху ролята на информационните системи в тази област. Освен приложените 
публикации по дисертацията, кандидатът им две публикации в съавторство, от които 
едната на английски и още една публикация в Наръчник с добри практики в България и 
Европа (издание на БАУЧР). Ползва много добре английски и немски език.  
 
2. Обща характеристика на представения дисертационен труд 

Представената дисертация се състои от Въведение, три глави, Заключение, 
използвана литература, списък на таблиците и фигурите, списък на използваните 
съкращения и 10 приложения с общ обем от 200 страници, от които основен текст 150 
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страници. Използвани са 157 литературни източника, като 16 заглавия са на кирилица и 
останалите на латиница. Основният текст на дисертацията включва 41 таблици и 12 
фигури. Дисертационният труд е оформен съгласно техническите изисквания.  

Във Въведението е обоснована актуалността на темата, отнасяща се до 
промените във функцията по УЧР, породени от развитието на новите информационни 
технологии. Обект на изследването са 108 средни (50 до 250 служители) и големи 
организации (с повече от 250 служители) в България, а предметът на изследване засяга 
промяната в статута на специалистите по УЧР, свързана с използването на новите 
информационни технологии (ИТ). Основната цел на дисертацията е разкриването на 
начина, по който информационните системи за УЧР (ИСУЧР) влияят върху ролята на 
специалистите по човешки ресурси в тези организации. По-конкретно дисертантът 
търси отговор на следните изследователски въпроси: Каква е ролята на ИСУЧР в 
решаването на стратегическите УЧР задачи? Използването на ИСУЧР за вземането на 
стратегически решения води ли до повишаване на професионалния статут на 
специалистите по човешки ресурси? Защитаваната теза е, че интегрираните 
информационни системи влияят положително върху превръщането на специалистите 
по УЧР в стратегически партньори за техните организации.  

Доказването на издигната теза се основава на проверка на три хипотези. За целта 
е проведено собствено емпирично изследване, включващо анкета сред извадка от 108 
организации, дескриптивен, факторен и регресионен анализ на данните, а така също и 
симулация с цел прогнозиране на вероятността за превръщане на специалистите по 
УЧР в стратегически партньори. Използвани са данни и от други 
проучвания,8международни сравнения и статистики.  
 
3. Оценка на получените научни и научно-приложни резултати 

В първа глава са анализирани основни концепции за стратегическо управление 
на човешките ресурси и тяхната еволюция през последните години (от управление на 
персонала към традиционно УЧР, последвано от стратегическо УЧР). Като теоретична 
основа на дисертацията служи концепцията на Ulrich (1997) относно стратегическата 
роля на служителите по УЧР. Изпълнението на тази роля означава превръщането им в 
партньори на висшите и ресорни мениджъри от формулирането на стратегията до 
изпълнението. Съществено значение за тези промени има внедряването на новите ИТ в 
организациите и, в частност, на новите ИСУЧР. Това са интегрирани системи, които 
водят до повишаване на ефективността по отношение на събирането, съхранението и 
анализирането на информацията, свързана с УЧР. Според дисертантът тези системи 
дават възможност за освобождаване на специалистите по УЧР от рутинни задачи 
участието им в стратегическото планиране и развитието на човешките ресурси (с. 38).  

Глава втора съдържа преглед на ключови емпирични изследвания по темата, 
което позволява на дисертантът да построи собствената си методология. 
Последователно са проследени изследвания, чиито резултати формират жалоните на 
развитието на ИСУЧР. В началото на 80-те години на миналия век повечето 
организации в развитите страни нямат ИСУЧР, а тези които разполагат с такава я 
използват предимно за счетоводни цели. Постепенно в звената по УЧР навлизат и 
компютрите,  но с ограничено приложение. В средата на 90-те години вече се 
наблюдава автоматизиране на част от задачите по УЧР. В края на 20 век ИСУЧР 
продължават да се използват предимно за административни функции. В същото време 
тези системи водят до повишаване на компетентността на служителите по УЧР, което 
съдейства за превръщането на част от тях в стратегически партньори на организацията. 
Дисертантът привежда данни и от други изследвания, които разкриват, че използването 
на ИСУЧР, в т.ч. и на напълно интегрирана ИСУЧР, не води непременно до 
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превръщане на УЧР функцията в стратегическа. Причините за това са свързани с 
липсата на потребност от промяна в техните роли и недостатъчните умения. 

Наред с положителните очаквания от внедряването на ИТ в УЧР са показани и 
основните бариери, особено за по-малките организации. Тези бариери се отнасят до 
недостатъчната финансова подкрепа, липсата на ИТ знания и умения, недостатъчната 
подкрепа от страна на висшите ръководители, липсата на подходяща система, 
недостатъчно видимите ползи от  внедряването на ИСУЧР и др. 

На основата на този преглед дисертантът прави извода, че нараства броят на 
организациите, използващи ИСУЧР, но предимно за административни задачи, а не 
толкова за стратегически решения. От ключово значение за този процес се оказва 
начинът на мислене на изпълнителните директори. Направеният преглед позволява на 
дисертантът за изведе и основните въпроси за собственото си емпирично изследване.  

Последният параграф на глава втора е посветен изцяло на ситуацията с УЧР в 
България. На основата на данни от международните сравнителни изследвания на 
„КРАНЕТ” е разкрито, че ролята на специалистите по човешките ресурси в България 
нараства съществено (Табл. 12, с. 77), но все още отделите по УЧР не са достатъчно 
стратегически активни и изпълняват предимно административни функции. Както пише 
дисертантът, „ръководителите на звената по УЧР биват натоварвани с несвойствени 
задължения или съвместяват трудно съвместими дейности, завишават се необосновано 
очакванията за резултатите от работата им“ (с. 78), което обяснява и нарастващото 
текучество сред мениджърите по УЧР. 
 В трета глава e разкрита методологията на собственото изследване на автора, 
получените резултати, приноси и дискусионни моменти. Анкетното проучване е 
направено сред 108 средни и големи организации. Моделът на изследване свързва 
внедряването на ИСУЧР в организациите с възприемането й от специалистите по 
човешки ресурси и промяната в техните професионални роли (с. 81). На основата на 
литературния преглед дисертантът проверява три хипотези, като третата се състои от 
две под-хипотези. За целта е използвана анкетна карта от 29 въпроса, обособени в 6 
групи като потенциални фактори, влияещи върху внедряването на ИСУЧР. 
Въпросникът и хипотезите са валидирани предварително от експерти в областта на 
УЧР. Въпросниците са разпространявани по електронен път и на хартиен носител в 
периода юли-ноември 2013 година.  

Данните са анализирани последователно като едномерни и двумерни 
разпределения, чрез факторен анализ, корелационен и регресионен анализ и симулация. 
Дескриптивната статистика разкрива, че в 95% от изследваните организации има 
звено/отдел по УЧР или лице, което отговоря за тези функции. Задачите, за които най-
често се използват автоматизираните ИС са изчисляване на възнагражденията, оценка 
на трудовото представяне, набиране и подбор и обучение. При 61% от големите 
организации въвеждането на ИСУЧР е довело до подобрение на професионалния статут 
на специалистите по УЧР, докато такава ситуация се отчита при около 1/3 от средните 
по размер организации.  

Факторният анализ  идентифицира шест фактора с влияние върху превръщането 
на УЧР специалистите в стратегически партньори. Тези фактори са: типове задачи 
подпомогнати от ИСУЧР, характеристики на ИСУЧР, фокус на вниманието на отдела 
по УЧР, уменията на специалистите по УЧР, качеството на мениджмънта и 
разпределението на работното време между различните задачи. Последващата 
логистична регресия показва, че моделът предсказва действителната ситуация за 72% 
от случаите. Два от факторите (изпълняваните задачи и притежаваните умения) са 
статистически значими за превръщането на УЧР специалистите в стратегически 
партньори. Чрез симулация на комбинации от състоянията на двата значими фактора 
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дисертантът разкрива, че ако УЧР специалистите имат отлични компетенции в 
областта, умения за стратегическо планиране и за управление на промените, както и 
познават бизнеса на организацията в съчетание с доверие от висшия мениджмънт, то с 
вероятност 68% те ще заемат ролята на стратегически партньор.  

На основата тези данни, дисертантът отговоря и на поставените изследователски 
въпроси. Резултатите обаче не дават основание за потвърждаване на първата хипотеза, 
което се обяснява с недостатъчната включеност на българските предприятия в 
международните производствени мрежи на знание, изискващи творческо използване на 
ИТ. Недостатъчното използване на ИСУЧР за решаване на стратегически задачи не се 
дължи на слаба ИТ подготовка на УЧР специалистите, а по-скоро на нагласите и 
очакванията на висшите мениджъри. Както сполучливо отбелязва дисертантът, 
наследената репутация от отдел „Личен състав” или „ТРЗ” все още е трудно 
преодолима, което се отразява и в мненията за служителите от отдела по УЧР (с. 119). 
Третата хипотеза с двете си измерения също не намира потвърждение, което се дължи 
на сходни причини: „Все още в българските условия очакванията към УЧР 
специалистите са за изпълнението на ролята…„Административен експерт”“(с. 120). 
Потвърждава се обаче хипотезата относно степента на използване на ИСУЧР за 
вземане на стратегически решения в зависимост от размера на организациите. Големите 
организации използват в по-висока степен ИСУЧР за по-сложни анализи, а оттук и за 
взимане на стратегически решения. 

Така и тезата на дисертационния труд, че интегрираните информационни 
системи влияят положително върху превръщането на мениджърите по развитие на 
човешките ресурси в стратегически партньори за техните организации, не се доказва 
напълно в българските условия, което е специфичен принос. Още повече, че подобни 
резултати са получени и от изследвания в по-развитите страни.  

В Заключението са представени основните изводи и обобщения от 
дисертационния труд, посочени са ограниченията и възможностите за бъдещи 
изследвания в тази област. Ограниченията се състоят в това, че е взето мнението само 
на служители от отделите по УЧР, а така също в недостатъчния баланс между 
относителните дялове на участвалите УЧР специалисти от различни нива на 
организационната йерархия.  
 
4. Оценка на научните и научно-приложни приноси 

На основата на получените резултати са формулирани пет основни приноса, 
които са лично постижение на дисертанта. Сред най-важните са създаването и 
апробирането на модел на факторите, които влияят върху превръщането на УЧР 
специалистите в стратегически партньори; сравнителен анализ между различните 
типове организации (средни и големи по размер; частни и публични; организации с 
българска и чуждестранна собственост) относно практиките, свързани с използването 
на ИСУЧР; възможни сценарии за съвместно влияние на ключовите фактори за 
превръщането на УЧР специалистите в стратегически партньори. Така получените 
резултати имат съществено приложно значение за ръководителите и служителите от 
отделите по УЧР, като и за обогатяване на учебното съдържание по дисциплината УЧР.  
 
5. Оценка на публикациите по дисертацията 

По темата на дисертацията са публикувани три доклада от конференции и една 
статия в Годишника на СУ (Стопански факултет). По-голямата част от съдържанието 
на дисертационният труд е апробирано в тези публикации. Докторантката активно е 
участвала в инициативите, организирани в рамките на докторантския проект на 
Стопанския факултет на СУ ДАСУН – посещения на лекции, семинари, школи, 
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национални и международни конференции, като една от публикациите е именно в 
Сборник с докторантски трудове по този проект. 

  
6. Оценка на автореферата 

Авторефератът е в обем от 37 страници, разкрива основните моменти от 
дисертационния труд в синтезиран вид и като такъв отговаря напълно на изискванията. 
 
7. Критични бележки, препоръки и въпроси – от текста по рецензията 

Разбираемо желанието на дисертанта за доказване на положителния принос на 
информационните системи върху поемането от страна на УЧР специалистите на 
стратегически и бизнес функции. Предвид това, че значителен брой автори получават 
резултати, противоположни на тезата на дисертацията, защо дисертантът не е 
формулирал обратната теза – а именно, че въвеждането на ИСУЧР не съдейства 
съществено за превръщането на специалистите по УЧР в стратегически партньори на 
организацията.  

Втората бележка засяга недостатъчно обоснованото използване на логистичната 
вместо множествената регресия.  

Трето, не са достатъчни данните за това до колко фирми общо са изпращани 
анкетните карти и какъв е процентът на отговорилите.  
 
8. Заключение 

Дисертантът е извършил значителна работа по анализ на литературата, 
провеждане на собствено емпирично изследване, обобщаване на резултатите и 
обосноваване на значими изводи. Демонстрирано е много добро познаване на 
теоретичните подходи и коректност при позоваването на използваните публикации. 
Количествените данни са обработени прецизно по три различни начина. Получените 
резултати разкриват една реалистична картина относно използването на ИСУЧР в 
българските средни и големи организации. Направените приноси са лично дело на 
автора. С този дисертационен труд Нина Миткова Живкова демонстрира качества на 
сериозен изследовател и отговорно отношение към научната дейност.  

Всичко това ми дава основание да предложа на уважаемото научно жури да 
присъди на Нина Миткова Живкова научно-образователната степен „доктор” по 
професионално направление 3.7 „Администрация и управление”.  
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