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Дисертационният труд “Ролята на информационните системи в 

стратегическото управление на човешките ресурси в България” се състои 

от 166 страници, от които заглавната страница, съдържанието, списъците 

на приложенията, използваната литература, таблиците, фигурите и 

съкращенията са 40 страници. Документът се състои от 5 основни части – 

въведение, три глави и заключение и съдържа 8 приложения. Цитираните 

заглавия на литературни източници са 157. Публикациите на автора по 

темата и на съществени части на дисертацията в специализирани научни 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

 Съвременната функция по управление на човешките ресурси се 

променя в отговор на променящата се социална и организационна среди и 

бързото развитие на информационните технологии. Социалните и 

организационни промени оказват натиск върху специалистите по 

човешки ресурси да доставят повече услуги, с по-високо качество, по-

бързо и постоянно свързани с други корпоративни функции (Pfeffer, 

1997).  

 През последните години се наблюдава значително увеличение на 

организациите, които събират, съхраняват и анализират данни за 

човешките ресурси чрез информационни системи за управление на 

човешките ресурси (ИСУЧР) (Ball, 2001; Barron, 2004; Hussain, 2007; 

Ngai, 2006). Нарастващото внедряване на ИСУЧР в практиките на 

организациите, съчетано с усъвършенстван софтуер, дава възможност на 

звеното по управление на човешките ресурси да увеличи своя принос към 

корпоративната стратегия и да изпълнява своята роля, дефинирана от 

Ulrich (1997) като стратегически партньор. Стратегическата роля на 

функцията по човешки ресурси се изразява в участието в стратегическото 

планиране от самото начало и не само по време на фазата на въвеждане и 

съчетаване на ресурса от служители с бизнес нуждите. Изпълнението на 

тази роля се очаква да обхваща значително по-голяма част от времето на 

специалистите по човешки ресурси (Anderson, 1997). Това не означава, че 

административната роля ще престане да съществува, въпреки че 

съществува присъщо напрежение между възгледите за стратегическата 

роля на специалистите по човешки ресурси и тяхната традиционна роля 

(Beer, 1997). 

 Един от важните аспекти на променящата се среда, свързан с 

управлението, е информационната революция. Според Ulrich (1997), 

появяващата се област от УЧР практиката, която ще изисква инвестиции 

на време, талант и ресурси, е носещата конкурентно предимство 

технология. Ulrich (1997, с. 178) също твърди, че „технологиите ще 

променят начина, по който най-общо се върши работата и в частност 

практиката по УЧР”. Те ще спомогнат за намаляването на напрежението 

между стратегическата и административната роля, защото могат да 

поемат част от административните отговорности (Ellig, 1997).  

 Дисертационният труд е посветен на изследване на степента на 

използване на информационните технологии като фактор за промяна на 
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ролята на българските мениджъри по човешки ресурси към стратегически 

партньори.  

 Обект на изследването са специалистите (мениджърите) по 

управление на човешките ресурси в средните (50 до 250 служители) и 

големи организации (с повече от 250 служители) в България и тяхната 

практика, свързана с използването на информационни системи за 

функциите по управление на човешките ресурси. Изследването е 

реализирано върху 108 организации, групирани според класификацията 

на организациите, предложена от Европейската комисия.  

 Предмет на изследването е промяната в статута на специалистите по 

управление на човешките ресурси, свързани с използването на новите 

информационни технологии. 

 Основната цел на труда е разкриване на функцията, която ИСУЧР 

имат в стратегическото управление на човешките ресурси, както и 

начина, по който ИСУЧР влияят върху ролята на специалистите по 

развитие на човешките ресурси в средните и големите организации в 

България.  

 Целта на дисертацията се постига чрез решаването на следните най-

важни задачи: 

1. Да се направи литературен обзор на предишни изследвания за 

използването и влиянието на ИСУЧР върху практиката и ролята на 

специалистите по управление на човешките ресурси. 

2. Да се уточнят, сравнят и съпоставят важни дефиниции, парадигми, 

понятия и характеристики на стратегическото управление на човешките 

ресурси и ИСУЧР. 

3. Да се обобщят ефектите от навлизането на ИСУЧР върху УЧР, като 

се идентифицират ключови проблеми, които то поражда. 

4. Да се анализира състоянието на използването на ИСУЧР от средни и 

големи организации в българската практика, както и статута на 

специалистите по управление на човешките ресурси чрез емпирично 

изследване. 

5. Да се разкрият факторите, които влияят върху промяната на статута 

на специалистите по управление на човешките ресурси.  

 Защищаваната теза в дисертационния труд е, че интегрираните 

информационни системи влияят положително върху превръщането на 

специалистите по управление на човешките ресурси в стратегически 

партньори за техните организации.  
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Доказването на издигната теза се основава на проверка на следните 

хипотези: 

(1) Внедряването на ИСУЧР променя ролите на специалистите по УЧР 

за решаването на стратегически задачи. 

(2) Степента на използване на ИСУЧР за вземане на стратегически 

решения зависи в голяма степен от размера на организациите. 

(3) Използването на ИСУЧР за взимане на стратегически решения е 

условие за превръщането на специалистите по УЧР в стратегически 

партньори: 

а) Пряко – чрез управленските решения, които се взимат на база 

на събраната информация в информационната система и индиректно, 

посредством: 

б) Автоматизация на процесите по управление на човешките 

ресурси в компанията – установяване и гарантиране спазването на 

процесите, прецизност при събиране на данните, навременна обработка 

на информацията. 

 В дисертационния труд допълнително са използвани изследвания, 

реализирани с помощта на анкетни проучвания,8международни 

сравнения, статистически анализи и други. 

 Структурата на дисертацията включва: въведение, три глави, 

заключение, използвана литература, използвани съкращения, списък на 

таблиците, списък на фигурите и приложения. 

 В първа глава е изследвана същността на стратегическото 

управление на човешките ресурси. В исторически план е представено 

развитието на управлението на човешките ресурси до стратегическо 

управление на човешките ресурси. Направен е обзор на различните роли, 

които УЧР специалистите могат да изпълняват. Ролята на стратегически 

партньор, въведена от Ulrich (1997) e в основата на настоящата 

разработка. Специално внимание е отделено и на модели на ролите 

според различни автори. Представено е влиянието на информационните 

системи върху традиционните УЧР процеси. Поставен е акцент върху 

резултатите от внедряването на ИСУЧР. 

 Във втора глава са представени изследвания на чуждестранни автори 

по темата за използването на ИТ в управлението на човешките ресурси. 

При това е спазвана хронологична последователност с цел проследяване 

на промените във времето. Идентифицирани са основни идеи и резултати, 

на базата на които са формулирани и хипотезите на настоящата 

разработка. Представени са и резултати от изследвания върху статута на 
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българските специалисти по управление на човешките ресурси на базата 

на международното социологическо изследване „КРАНЕТ”. 

 В трета глава e описана методологията на изследването. Представен 

е анализ на резултатите от проведените количествено и качествено 

изследване в търсене на отговор на изследователските въпроси на 

дисертационния труд. Предложена е комбинация от анализи на 

емпиричните данни със съответните изводи и обобщения. В търсене на 

статистически значими доводи за потвърждаване или отхвърляне на 

хипотезите е избрана следната изследователска методология: (1) 

провеждане на анкетно допитване (количествено изследване), чрез което 

да се набере първична емпирична информация; (2) анализ чрез 

математико-статистически методи (дескриптивен анализ - едномерни и 

двумерни разпределения, факторен анализ, α на Кронбах, корелационен 

анализ, регресионен анализ; (3) симулации, с цел да се прогнозират 

състоянията на изведените фактори, при които вероятността на 

специалистите по управление на човешките ресурси да се превърнат в 

стратегически партньори е най-голяма. 

 В заключението са направени обобщения, дефинирани са приносите 

и ограниченията на дисертационното изследване; обсъжда се 

приложимостта на резултатите. Приложенията улесняват разбирането на 

основния текст и онагледяват елементи на анализа на изследователските 

данни.  

 Към дисертационния труд са приложени списъци на таблиците, 

фигурите и съкращенията. Представен е изчерпателен списък на 

използваните информационни източници. 

 

ГЛАВА ПЪРВА. ДЕФИНИЦИИ, КОНЦЕПЦИИ И ПАРАДИГМИ 

1.1 КОНЦЕПЦИИ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 

(СУЧР)  

В условията на глобална бизнес конкуренция, когато организациите 

преминават от ефикасност към иновации, от увеличаване на мащабите 

към създаване на по-голяма стойност, мениджмънтът се насочва към 

стратегическо използване на човешките ресурси. Boxall (1996, с. 59) 

обяснява стратегическото управление на човешките ресурси като 

„интерфейс между управлението на човешките ресурси и стратегическото 

управление”. С това се приема твърдението за УЧР като стратегически, 

интегриран и последователен подход, който се развива заедно с 

концепцията за стратегическото управление.  
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Концепцията за стратегическо управление на човешките ресурси е 

изградена въз основа на концепцията за стратегия. Стратегията е 

дефинирана от Johnson & Scholes (1993) като: “Посоката и обхватът на 

действие на организация за дълъг период от време, които идеално 

съчетават собствените ресурси с променящата се среда и в частност 

пазарите, с потребителите и клиентите, за да отговарят на очакванията на 

заинтересованите страни.”  

Според Armstrong (2009) стратегическото управление на човешките 

ресурси е подход, който определя как целите на организацията ще бъдат 

постигнати чрез хора с помощта на УЧР стратегии и интегрирани УЧР 

политики и практики. Основната цел на стратегическото управление на 

човешките ресурси е да се създаде организационна способност, като се 

гарантира, че организацията разполага с квалифицирани, ангажирани и 

добре мотивирани служители, от които се нуждае, за да се постигне 

устойчиво конкурентно предимство.  

1.2 РАЗВИТИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 

Стратегическото управление на човешките ресурси (СУЧР) търпи 

значително развитие през последните години. Schuler (2001) описва 

еволюцията на СУЧР от управление на персонала в термините на 

трансформация от две фази: първо, от управление на персонала към 

традиционното управление на човешките ресурси, а след това от 

традиционното управление на човешките ресурси към стратегическо 

управление на човешките ресурси. За да се подобри корпоративното 

представяне и създаде конкурентно предимство специалистите по 

човешки ресурси трябва да се фокусират върху нови приоритети. Това са 

по-голяма стратегическа и бизнес ориентация и по-малко внимание към 

традиционните УЧР функции като набиране и подбор, обучение, 

оценяване и възнаграждения и придобивки. Стратегическото управление 

на човешките ресурси има за цел да идентифицира стратегическите 

нужди на организацията и да планира развитието на талантите, които са 

необходими за въвеждане на конкурентната стратегия и постигането на 

оперативните цели (Huselid, 1997). 

1.3 НОВИ РОЛИ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА МЕНИДЖЪРИТЕ ПО РАЗВИТИЕ НА 

ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ.  

През последните години изследователите виждат ролята на 

специалистите по човешки ресурси като променяща се от оперативна, 

административна, функционално ориентирана и реактивна към по-
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стратегическа, консултативна, бизнес ориентирана и проактивна (Ulrich, 

1997). Ulrich твърди, че тези роли са императивни, ако специалистите по 

човешки ресурси очакват да създават стойност и носят резултати за 

организацията. Различни автори представят и модели на ролите, които 

УЧР специалистите трябва да изпълняват. 

При описанието на неговия модел за стратегическо партньорство, 

Ulrich твърди, че като шампиони на конкурентоспособността в 

създаването на стойност, УЧР мениджърите могат да осигурят отлични 

постижения, като се превърнат в партньори на висшите и ресорни 

мениджъри от формулирането на стратегията до изпълнението й. Според 

Ulrich УЧР специалистите трябва да обединят силите си с оперативните 

мениджъри в систематично оценяване значението на всички нови 

инициативи: кои са в съответствие със стратегията, кои са спешни и кои 

наистина водят до бизнес резултати. Като бизнес партньори УЧР 

специалистите работят в тясно сътрудничество с линейните 

ръководители. Наясно са с бизнес стратегиите, възможностите и 

заплахите, пред които е изправена организацията. Способни са да 

анализират организационните силни и слаби страни и да диагностицират 

проблемите, пред които е изправена организацията и техните последици 

за човешките ресурси. УЧР специалистите познават критичните фактори 

за успех, които ще създадат конкурентно предимство и предприемат 

подход добавящ стойност в случай на иновации.  

Lawler III, Edward E. & Boudreau, John W. (2012) представят 

разликата между ролята на бизнес партньора и стратегическия партньор 

по следния начин: 

Бизнес партньор: 

 Цели: Част от задачите на линейните мениджъри е управлението на 

човешките ресурси. УЧР специалистът е част от мениджърския екип. 

Организационната култура се развива с цел да съответства на визията и 

стратегията. 

 Дейности: УЧР дейностите са организирани гъвкаво (програми и 

проекти, аутсорсинг). Фокус върху развитието на хората и структурите. 

Насочване на компетенции, управление на връзки с цел учене; 

изграждане на умения за редизайн на организационната работа. 

 Планиране: Част от стратегическото и бизнес планиране на 

мениджърския екип. 
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Стратегически партньор: 

 Цели: УЧР специалистите имат важно влияние върху бизнес 

стратегията. УЧР системите стимулират бизнес представянето. 

 Дейности: Селф Сървиси за оперативната работа. Оперативната 

работа е аутсорсната. Управление на знанието. Фокус върху 

организационното развитие.Управление на промените. УЧР процесите 

свързани с бизнес стратегиите. 

 Планиране: УЧР специалистът има ключов принос към 

стратегическото планиране и управление на промените. 

1.4 ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ  

УЧР специалистите носят стойност на организациите и повишават 

своя статус чрез използване на ИСУЧР (Lawler, E.E., Mohrman S.A., 2003; 

Burack, E. H., Burack, M. D., Miller, D. M., & Morgan, K., 1994). 

Информационните системи за управление на човешките ресурси 

(ИСУЧР) представят обединението между управлението на човешките 

ресурси и информационните технологии. Те сливат УЧР като дисциплина 

и основни УЧР дейности и процеси със сферата на информационните 

технологии (DeSanctis, 1986). Hendrickson (2003) дефинира ИСУЧР като 

интегрирана система, използвана за събиране, съхранение и анализиране 

на информация, която се отнася за човешките ресурси в организацията. 

ИСУЧР не се ограничава до компютърен хардуер и софтуерни 

приложения, които представят „техническата” част на системата, а 

включва също и хора, политики, процедури и необходими данни за 

управление на функцията по човешки ресурси.  

Най-голямата полза за организацията от използването на ИТ в УЧР е 

освобождаването на УЧР служителите от посредствени роли и те да могат 

да се концентрират върху стратегическо планиране и развитие в областта 

на човешките ресурси (Pinsonneault & Kraemer, 1993). Нарастващото 

използване на ИСУЧР дава възможност на УЧР специалистите да 

постигнат по-добро представяне, което да способства за участието им във 

вътрешни консултантски дейности (Bussler & Davis, 2001).  
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ГЛАВА ВТОРА. ПРЕГЛЕД НА ВЛИЯНИЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ 

ТЕХНОЛОГИИ ВЪРХУ СТРАТЕГИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ НА 

ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И РОЛЯТА НА УЧР СПЕЦИАЛИСТИТЕ 

2.1 ПРЕГЛЕД НА КЛЮЧОВИ ЕМПИРИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

Интересът към използването на ИСУЧР в управлението на 

човешките ресурси все повече се увеличава, с което нараства и интересът 

към тяхното влияние върху традиционните УЧР процеси и роли на УЧР 

специалистите. В началото на 80-те години на 20 век близо 40% от 

изследваните организации от Mathys & LaVan (1982) нямат ИСУЧР, а 

тези които разполагат с такава я използват за изчисляване на 

възнагражденията и счетоводство. Според резултатите от изследването на 

Murdick & Schuster през същия период много организации изостават, 

както в планирането, така и във внедряването на ИСУЧР. 

В средата на 80-те години на 20 век Torrington & Hall проверяват как 

се е променило използването на компютри в УЧР в периода 1960 г. – 

1980г. на 20 век, както и за какви цели и доколко напредничаво се 

използват те сред организациите във Великобритания. Използването на 

компютри в звената по УЧР силно нараства, но приложението им е 

ограничено. Мениджърите по човешки ресурси са резервирани спрямо 

идеята, че компютрите могат да се използват и за управленска работа, а 

не само за административна. Чрез използването на компютрите се постига 

малко за повишаване на професионалния статут на функцията по човешки 

ресурси. 

В средата на 90-те години на 20 век Torrington & Hall правят подобно 

проучване отново във Великобритания. Резултатите показват, че има 

нарастващо стратегическо участие на УЧР звеното най-често в 

партньорство с линейните ръководители. Забелязват се убедителни 

доказателства за стратегическо мислене и за вземане на стратегически 

решения, но малко за наличието на отделна интегрирана УЧР стратегия. 

Оказва се, че начинът на мислене на изпълнителните директори е ключ 

към промяната на статута на УЧР функцията. Върху него специалистите 

могат да въздействат доказвайки своята компетентност. През същия 

период Martinsons (1994) прави изводи от своето изследване сред 

организации от Канада и Хонг Конг, че в големите организации по-

широко използват ИТ за управление на човешките ресурси в сравнение с 

по-малките, както и че използването на ИТ в УЧР е по-разпространено и с 

по-сложни функционалности в по-развитите икономики каквато е тази на 

Канада.  
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Отново от 90-те години на 20 век са и изследванията на McLeod & 

DeSanctis за САЩ и Kinnie N.J. & Arthurs A.J за Великобритания. McLeod 

& DeSanctis установяват, че в 73,5% от организациите ИСУЧР е под 

контрола на УЧР звеното. Задачите, които се автоматизират с 

информационни системи са предимно свързани с администрирането на 

персонала. Според участниците в изследването ключът към успеха на 

ИСУЧР е тяхната способност да подкрепят фирмените стратегически 

цели. Kinnie N.J. & Arthurs A.J откриват, че начинът на използване на 

информационните системи не се е променил значително от 80-те години 

на 20 век, въпреки широкото разпространение на информационните 

технологии, особено в големите организации от публичния сектор и 

частния сектор на услугите. Размерът на организацията има значително 

влияние върху използването на ИСУЧР, а използването на ИСУЧР се 

свързва с по-развита функция по УЧР. Според резултатите от 

изследването на Kinnie & Arthurs ИСУЧР най-често се използват за 

оперативни задачи. Ограниченото използване на ИТ се дължи на 

структурата на функцията по човешки ресурси, знанията, уменията и 

нагласите на специалистите по човешки ресурси и взаимоотношенията 

между влиянията на УЧР специалистите и останалите специалисти в 

организацията. Отделно от това УЧР специалистите са заинтересовани от 

внедряването на ИТ приложения само за оперативни задачи, за да запазят 

своята консултативна роля, вместо тя да им бъде отнета от ИСУЧР с 

генерирани готови справки. 

В края на 20 век Ball (2000) изследва малки и средни организации в 

Обединеното кралство. Ball установява, че колкото е по-голям броят 

служители в организацията, толкова е по-вероятно да се съхранява 

информация в електронен вид както за служителите, така и за 

организацията като цяло. ИСУЧР се използва предимно за 

административни функции, въпреки че организациите, които използват 

информационните системи за обучение и подбор започват да се 

разграничават от тази практика.  

Година по-късно Lawler & Mohrman (2001) в своето изследване сред 

организации в САЩ стигат до съвсем противоположни изводи в 

сравнение с тези на Kinnie N.J. & Arthurs A.J (1996) и Ball (2000). 

Резултатите показват, че 41% от отговорилите са стратегически 

партньори, а само 3,4% нямат участие в стратегическия процес. Освен 

това Lawler & Mohrman установяват, че през последните 5-7 години 

използването на ИСУЧР се е увеличило, независимо от степента, в която 
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УЧР функцията е считана за стратегически партньор. Дори в организации, 

в които УЧР специалистите нямат стратегическа роля се е повишило 

използването на информационни технологии в практиката по УЧР. 

Същевременно в организации, в които се посочва наличие на 

стратегическо партньорство има частична автоматизация на УЧР 

процесите. В резултат на това Lawler & Mohrman заключават, че 

използването на ИСУЧР и в частност напълно интегрирана ИСУЧР, не 

води непременно до превръщане на УЧР функцията в стратегически 

партньор. 

Teo, T. S. H., Soon, L. G. & Fedric, S. A. (2001) в изследването си сред 

сингапурски организации авторите установяват, че използването на 

ИСУЧР е предимно за административни задачи, като ползите от 

въвеждането на ИСУЧР анкетираните виждат в по-точната УЧР 

информация и подобрената ефективност на УЧР звеното. Повече от 

половината от респондентите са внедрили ИСУЧР, като се разкрива 

положителна зависимост между продължителността на използване на 

ИСУЧР и успеха на организацията. Gardner, Lepak & Bartol (2003) 

провеждат изследване сред организации от публичния и частния сектори, 

чиито контакти авторите са получили от Дружеството по управление на 

човешките ресурси в САЩ. Резултатите показват, че екстензивното 

използване на информационните технологии дава възможност на УЧР 

специалистите да получат по-голяма информационна автономия, но също 

така ги ангажира да заделят повече време в ИТ поддържащи дейности. 

Резултатите от изследването водят до твърдението, че ИТ биха могли да 

доведат до значителни промени в същността на професията по УЧР. ИТ 

има овластяваща функция за УЧР специалистите, като им осигурява 

средство, чрез което те могат да предоставят нарастваща стойност в 

работата си. ИТ е инструмент, който УЧР специалистите могат да 

използват, за да осигурят повече стойност за организацията.  

Beadles, Jones & Lowery (2005) в своето изследване стигат до извода 

ИСУЧР в публичния сектор (обществени университети на държавната 

университетска система на югоизточните щати на САЩ) имат полза с 

влиянието си върху информацията и нейното споделяне в рамките на 

организацията. Част от проблема произтича от типа организации, които са 

включени в извадката. Набирането, наемането и обучението се извършват 

по различен начин за служителите в публичния сектор, в сравнение с 

частния сектор. Респондентите не усещат положителното влияние на 

ИСУЧР върху ролята на звеното по човешки ресурси и върху 
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превръщането й в по-стратегическа. Едва 1/5 от тях твърдят, че ИСУЧР е 

подпомогнала конкурентното предимство на институцията. 

Burbach & Dundon (2005) в своето изследване сред организации в 

Ирландия установяват, че големите организации с чуждестранна 

собственост по-често в сравнение с малките ирландски организации 

внедряват ИСУЧР в своята работа. ИСУЧР се използват повече за 

административни задачи, отколкото за взимане на стратегически 

решения.  

Според изследването на Ngai & Wat (2006) сред организации в Хонг 

Конг ИСУЧР се използва главно за осигуряване на обща информация и 

изчисляване на възнагражденията. Основните ползи, които УЧР 

специалистите виждат от използваната информационна система са 

бързината на реакция и лесен достъпа до информация. Основните 

бариери за внедряването на ИСУЧР подредени в низходящ ред са 

недостатъчната финансова подкрепа, липса на опит в ИТ, 

незадоволителни знания по внедряване на информационни системи, 

липса на подкрепа от топ мениджмънта, липса на подходящ ИСУЧР или 

софтуер. Сред възможните бариери е споменато също и, че не се 

забелязват ползи от внедряването на ИСУЧР. За малките организации, в 

сравнение със средните и големите, по-притеснителни са бариерите 

свързани с липса на подкрепа от топ мениджмънта и, че не се забелязват 

ползи от ИСУЧР 

Според УЧР специалистите от Обединеното кралство, участвали в 

изследването на Hussain, Wallace, Cornelius (2006) професионалният им 

статут се е повишил чрез специфично използване на ИСУЧР за 

стратегическо сътрудничество. Но този възглед не се споделя от 

интервюираните ръководители от други звена на организациите. 

Sadiq, U., Khan, A.F., Ikhlaq, K., Mujtaba B. G. (2012) публикуват 

резултатите от изследване сред 18 директори по човешки ресурси на 

частни банки в Лахор (Пенджаб), Пакистан. Не се забелязва влияние на 

ИСУЧР върху подобрението на ефикасността и интеграцията на звеното 

по УЧР в по-стратегическа роля. Респондентите не могат да установят 

пряка връзка между ИСУЧР и тяхната рутинна работа. Липсва яснота за 

точната стойност, която ИСУЧР ще добави за организацията. Тези 

резултати потвърждават информацията от по-отдавнашната литература, 

според която ползите от ИСУЧР е трудно да се измерят и не могат да се 

представят в парично изражение. Освен това резултатите дават 

индикации за липса на желание за използване на генерираната от ИСУЧР 
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информация като стратегически инструмент за взимане на по-добри 

решения. Интересното е, че на въпроса дали ИСУЧР подпомага 

стратегическата роля на звеното по УЧР по-голямата част от 

респондентите отговорят утвърдително.  

В изследванията на Lawler III, Edward E. & Boudreau, John W (2012), 

провеждани шест пъти от 1995 г. насам сред големи организации в САЩ 

с цел проследяване дали и как УЧР функцията се променя, се установява, 

че УЧР специалистите все още нямат стратегически принос в повечето 

организации. Причините, поради които УЧР специалистите не се 

превръщат в стратегически партньори според резултатите от 

изследването са, че в организациите не се забелязва нужда от промяна в 

ролята на УЧР специалистите и недостатъчните умения на УЧР 

специалистите. Нужните умения за ефективното изпълнение на ролята на 

бизнес партньор започват от уменията за изпълнение на относително 

рутинните административни задачи през умения за управление на 

промените, стратегическо планиране и свършват до умения за 

организационна динамика и бизнес умения. ИСУЧР се използват най-вече 

при изпълнението на административни задачи, като в близо 66% от 

организациите в САЩ повечето УЧР процеси са автоматизирани. 

Изводът от всички представени изследвания е, че все повече 

организации използват ИСУЧР в своята практика, но предимно за 

административни задачи, отколкото за взимане на стратегически 

решения. Размерът на организацията има значително влияние върху 

използването на ИСУЧР, а използването на ИСУЧР се свързва с по-

развита функция по УЧР. Ефектите от използването на ИСУЧР, които се 

отчитат са бързина на реакция, лесен достъп до информация, по-голяма 

информационна автономия, но също така ангажимент УЧР специалистите 

да заделят повече време в ИТ поддържащи дейности. Информационните 

технологии имат овластяваща функция за УЧР специалистите, като им 

осигурява средство, чрез което те могат да предоставят нарастваща 

стойност в работата си. 

ИСУЧР влияят върху подобрението на ефикасността и интеграцията 

на звеното по УЧР в по-стратегическа роля според субективното мнение 

на самите УЧР специалисти, което обаче не се споделя от анкетираните 

ръководители от други звена или топ мениджмънта. Оказва се, че начинът 

на мислене на изпълнителните директори е ключ към промяната на 

статута на УЧР функцията. Върху него специалистите могат да 

въздействат доказвайки своята компетентност. Именно знанията и 
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уменията на УЧР специалистите за ефективното изпълнение на ролята на 

бизнес партньор са също един от факторите за промяна на техния статут, 

като тук се включват не само уменията за изпълнение на относително 

рутинните административни задачи, но и умения за управление на 

промените, стратегическо планиране, бизнес умения и не на последно 

място и ИТ умения с оглед на промените на традиционните УЧР процеси 

към електронни такива. 

От направения преглед на водещите изследвания в областта се 

разкриват редица въпроси, чиито отговори търсим чрез емпиричното 

изследване в българските условия. Основният от тях е за наличието или 

липсата на лице/звено отговорно за изпълнението на функциите по УЧР. 

Без това звено няма как да установим неговия статус към момента и да 

търсим факторите, които водят до промяна на неговата роля към по-

стратегическа. При наличието на УЧР специалисти в организацията ще 

проверим и подобно на Lawler III, Edward E. & Boudreau, John W. (2012) 

типовете задачи, които УЧР специалистите изпълняват и как разпределят 

работното си време между тях. Интересуваме се от дейностите 

определени от авторите като стратегически и белег за наличието на 

стратегическо партньорство между УЧР специалистите и мениджмънта, а 

именно: дейности, насочени към организационния дизайн, 

организационното развитие, управление на промените, развитие на 

служителите и използване на измерители.  

Разпространението на ИТ сред средните и големите организации, 

особено в сферата на УЧР е в центъра на нашето изследване подобно на 

всички представени в дисертационния труд изследвания. Внедряването и 

по-интензивното използване на ИТ зависи и от мениджърската подкрепа, 

липсата на която може да бъде бариера пред иновациите. Много 

съвременни изследвания се фокусират върху променливите, влияещи 

върху използването на ИТ и увеличаването на позитивните им ефекти 

върху представянето на фирмите. Част от тях се концентрират върху 

водещите фактори от средата, структурните характеристики на фирмите и 

качеството на човешкия капитал (Владимиров, 2011).  

Освен наличието или липсата на ИСУЧР, обект на емпиричното 

изследване са и характеристиките на внедрената система и възприеманите 

ползи от нея, подобно на изследването на Ngai & Wat (2006) и Lawler III, 

Edward E. & Boudreau, John W. (2012). Използването на ИСУЧР 

неминуемо повдига въпроси и за уменията и нагласите на УЧР 

специалистите не само за използването, но и за поддържането на 
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внедрените информационни системи (Kinnie & Arthurs, 1996; Hayes & 

Walsham, 2000, с. 64; Gardner, Lepak & Bartol, 2003; Ngai & Wat, 2006). Не 

бива да се пренебрегват и типично УЧР уменията на УЧР специалистите, 

както са подходили Kinnie & Arthurs (1996) Lawler III, Edward E. & 

Boudreau, John W (2012) в техните изследвания. 

Важно за разкриване на влиянието на ИСУЧР върху ролята на УЧР 

специалистите са и задачите, които са подпомогнати от ИТ. Дали те са 

предимно административни, както са установили McLeod & DeSanctis 

(1995); Kinnie N.J. & Arthurs A.J (1996); Ball (2000); Teo, T. S. H., Soon, L. 

G. & Fedric, S. A. (2001); Burbach & Dundon (2005); Ngai & Wat (2006); 

Lawler III, Edward E. & Boudreau, John W (2012) или са по-стратегически. 

Гледната точка и отношението на мениджмънта към възприемането 

на УЧР специалистите за стратегически партньори се оказва много важен 

фактор за промяна на статуса на УЧР специалистите според Torrington & 

Hall (1994); Ngai & Wat (2006); Lawler III, Edward E. & Boudreau, John W 

(2012). Ето защо характеристиките и отношението на мениджмънта ще 

бъдат също обект на изследователски интерес в емпиричното проучване. 

 Описаните акценти и резултати от водещите изследвания служат за 

база, на която са изведени и факторите, влияещи върху превръщането на 

УЧР специалистите в стратегически партньори и за изграждане на модел 

за емпирично проучване. Идентифицираните фактори са: типове задачи, 

подпомогнати от ИСУЧР, характеристики на ИСУЧР, фокус на 

вниманието на УЧР звеното, разпределение на работното време между 

различните типове задачи, умения на УЧР специалистите и качества на 

мениджмънта. 

Нужно е да се отбележи, че представените във втори параграф 

резултати от водещи изследвания са в контекста на по-развити 

икономики, в които функцията по управление на човешките ресурси 

отдавна съществува и е едно от първите звена в организацията, в което 

навлизат компютрите с техните нарастващи възможности. Българската 

икономика е сравнително млада и няма толкова дълга история на 

функциониране в пазарни условия, което дава отражение и върху 

съществуването и ролята на УЧР специалистите в организациите. Едва 

през 2001 г. длъжностите по УЧР бяха включени в Националния 

класификатор на професиите и длъжностите в България. Ето защо 

следващия параграф на втора глава е посветен изцяло на спецификите на 

българския УЧР специалист на база на изследвания в наши условия. 
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2.2  БЪЛГАРСКИЯТ УЧР СПЕЦИАЛИСТ И НЕГОВАТА РОЛЯ В ОРГАНИЗАЦИЯТА 

През последните години в България методите за управление на 

хората на работното им място претърпяха значителни промени. Част от 

тях са предизвикани от замяната на централизирано-плановите с 

пазарните механизми на управление. Друга част са резултат от отварянето 

на икономиката ни, засилването на глобализационните процеси и 

членството на България в ЕС. Специфичен, много важен аспект на 

промените в областта на управлението на човешките ресурси е 

изграждането на сравнително хомогенна среда за осъществяването на 

трудовия процес чрез въвеждането на общи за Европейския съюз 

законови и нормативни уредби, както и чрез навлизането на добрите 

европейски практики по УЧР в нашия бизнес.  

Резултатите и от четирите тура на международното социологическо 

изследване „КРАНЕТ” показват, че специалистите по човешките ресурси 

у нас непрекъснато утвърждават позициите си, ролята им в бизнеса и 

значението им за организацията нарастват. Професията придобива все по-

голяма обществена значимост и признание. Установените промени, които 

са настъпили в УЧР звеното са представени в следната таблица: 

 

Промени в българското УЧР за периода 1996 г. – 2003 г.  

Промени в българското УЧР  

за периода 1996 г.-2003 г. 

Средно за ЕС 

1996 г.-2003 г. 

България 

2008 г. 

Наличие на отдел ЧР 71% до 82% 92%* 86% 

Участие в борда на директорите 32% до 40% 57% до 58% 22% 

Писмена стратегия по УЧР 38% до 44% 48% до 53% 52% 

Участие при разработването на 

бизнес стратегията – от самото 

начало 

39% до 30% 56% до 55% 25% 

Компютърна ИС за УЧР през  

2003 г. (58% самостоятелна ИС,  

19% интегрирана в  

по-широка управленска ИС) 

77% 83% 

(50% 
самостоятелна ИС, 

33% интегрирана в 

по-широка 
управленска ИС) 

69% 

( 45% 
самостоятелна 

ИС, 24% 

интегрирана в 
по-широка 

управленска ИС) 

Приемане на професионални стандарти по УЧР 
от 

БАУРЧР през 2002 г. 

  

*Стойност за 1996 г. и 1999 г. В изследването през 2003 г. този въпрос не е включен. 

По данни от „КРАНЕТ”, 2008, (цитирани от Вачкова 1996 г., 1999 г., 2003 г., 2008 г.) 
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От данните от социологическото проучване „КРАНЕТ” може да се 

направи извода, че УЧР звеното все още не е достатъчно стратегически 

активно и че изпълнява предимно административни функции. За периода 

2003 г. – 2008 г. специалистите по персонала са загубили позициите си от 

2003 г. Все повече организации разкриват в структурите си звена, 

занимаващи се с въпросите на персонала. На писмената стратегия по УЧР 

се гледа все по-сериозно, но мениджмънтът не признава ролята на бизнес 

партньор на специалиста по УЧР. А това е ясен сигнал, че в областта на 

УЧР трябва да настъпят сериозни промени и да се работи за подобряване 

облика и повишаване на квалификацията на УЧР специалистите.  

Сравнявайки резултатите от изследването със средните стойности за 

ЕС откриваме, че българските организации все още са далеч в своите 

практики от тези, в европейските страни. В последните данни за 2003 г. се 

наблюдават почти равни проценти за участието на УЧР мениджъра в 

Борда на директорите, наличието на писмена стратегия по УЧР и 

участието при разработването на бизнес стратегията. Това дава основание 

да се смята, че на европейските мениджъри по УЧР се гледа все повече 

като на стратегически партньори. Но вместо да запазят своите позиции, 

да почерпят опит от добрите световни и европейски практики и да 

последват посоката на промяна на своите колеги от ЕС, българските 

специалисти по УЧР все още са ограничили своите функции в рамките на 

въпросите относно персонала. Това крие сериозната заплаха те по-

осезаемо да почувстват трусовете в УЧР средите, следствие на 

прогнозираните значителни промени в условията на средата, водещи до 

нови изисквания към УЧР специалистите. 

Възникват проблеми, свързани с разбирането за обхвата и 

спецификата на неговата работа. Ръководителите на звената по УЧР биват 

натоварвани с несвойствени задължения или съвместяват трудно 

съчетаеми дейности, завишават се необосновано очакванията за 

резултатите от работата им. Много компании, които са приели 

специалистите по човешки ресурси като стратегически партньор в 

управлението, трудно намират баланса между правата и задълженията им, 

както и между очакваните резултати и отпуснатите ресурси за тяхното 

постигане. На практика този проблем обяснява нарастващото текучество 

на мениджърите по УЧР в България. 
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Глава трета. Резултати от емпирично изследване относно 

ролята на информационните системи в стратегическото 

УЧР в България  

3.1 МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

Основна цел и задачи на изследването 

Настоящото изследване се провежда с цел разкриване на функцията, 

която ИСУЧР имат в стратегическото управление на човешките ресурси, 

както и начина, по който ИСУЧР като управленска система и практика 

влияят върху ролята на специалистите по развитие на човешките ресурси 

в средните и големите организации в България. При групирането на 

организациите е използвана класификацията, предложена от 

Европейската комисия, според която критериите за групиране са брой 

служители, годишен оборот и годишен счетоводен баланс. За целите на 

изследването е взет под внимание само критерият брой служители, тъй 

като считаме, че останалите два нямат значимо отношение към 

практиката по УЧР и използването на ИСУЧР. В настоящата разработка 

са обхванати следните организации: 

Организации с персонал от 50 до 249 служители – средни 

предприятия 

- Организации с персонал над 250 служители – големи 

предприятия 

Изборът на средни и големи организации е направен въз основа на 

допускането, че в такъв тип организации е целесъобразно и рентабилно да 

се внедри и ползва ИСУЧР. В малките и микропредприятията няма 

необходимост от такъв тип системи, тъй като нуждите и обема на работа 

в звената по управление на човешки ресурси са такива, че стандартните 

офис приложения удовлетворяват потребностите от автоматизиране и 

оптимизиране на ежедневната работа. 

Моделът, чрез който е проведено настоящото изследване, свързва 

внедряването на ИСУЧР в практиката с възприемането й от 

специалистите по човешки ресурси в организацията и промяната на 

ролята им. Чрез него се предполага за съществуването на връзки между 

използването на функционалностите на ИСУЧР за извършване на 

оперативни задачи и анализ на информацията с цел взимане на 

стратегически решения от УЧР специалистите и участието им в борда на 

директорите като равностоен стратегически партньор. Като следствия от 

процеса по внедряване на ИСУЧР в практиката се приемат следните 
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междинни ефекти върху работата на мениджърите по човешки ресурси 

със системите: повишени възможности за анализ на данните за отделните 

УЧР процеси, повишаване експертизата на мениджърите по човешки 

ресурси в областта на информационните технологии, което помага за по-

пълното и оптимално използване на системите в практиката, по-голяма 

ефективност и ефикасност на изпълняваните оперативни задачи.  

На базата на прегледа на литературата, който е представен в първата 

и втората глава на настоящата разработка са формулирани следните 

въпроси, чиито отговори ще търсим чрез емпиричното изследване: 

1. Каква е ролята на ИСУЧР в решаването на стратегическите УЧР 

задачи? 

2. Как средните и големите организации използват ИСУЧР при 

решаването на стратегически задачи? 

3. Очаква ли се в бъдеще ИСУЧР да се използват повече за решаването 

на стратегически задачи? 

4. Използването на ИСУЧР за взимането на стратегически решения 

води ли до повишаване на професионалния статут на специалистите по 

човешки ресурси и до превръщането му в стратегически партньор? 

5. Кои са другите фактори, които влияят върху превръщането на 

специалистите по УЧР в стратегически партньори? Кои от тях са 

доминиращи? 

 

На основата на литературния преглед са издигнати следните 

хипотези: 

1. Внедряването на ИСУЧР променя ролите на специалистите по 

УЧР за решаването на стратегически задачи. 

2. Степента на използване на ИСУЧР за вземане на стратегически 

решения зависи в голяма степен от размера на организациите. 

3. Използването на ИСУЧР за взимане на стратегически решения 

е условие за превръщането на специалистите по УЧР в стратегически 

партньори: 

а) Пряко – чрез управленските решения, които се взимат на база 

на събраната информация в информационната система и индиректно, 

посредством: 

б) Автоматизация на процесите по управление на човешките 

ресурси в компанията – установяване и гарантиране спазването на 

процесите, прецизност при събиране на данните, навременна обработка 

на информацията. 
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За проверка на тези хипотези бе съставен въпросник от 29 въпроса, 

обособени в 6 групи като потенциални фактори, влияещи върху 

внедряването на информационните системи за УЧР. С този въпросник 

бяха изследвани мненията на 108 мениджъри и специалисти по човешки 

ресурси, които са представители на 108 различни средни и големи 

организации в България. Първата група въпроси засяга типовете задачи, 

които са подпомогнати от ИСУЧР. Втората група се отнася до 

характеристиките на използваната в сферата на човешките ресурси 

информационна система. Третата група разглежда задачите, към които се 

е насочил фокусът на внимание на УЧР звеното. Четвъртата група 

въпроси засяга знанията и уменията на специалистите по УЧР. Петата 

група цели да идентифицира качествата на мениджмънта и доколко 

последният разбира значимостта на човешкия капитал за бизнеса, а 

последната шеста група разглежда разпределението на работното време 

на УЧР звеното между различните типове задачи: 

 

Модел на изследването 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извадка и събиране на данните 

Изследването обхваща средни (персонал от 50 до 249 души) и 

големи организации (персонал над 250 души), опериращи в различни 

Взаимоотношения 

между УЧР звеното 

и бизнес стратегията 

на организацията 

5. Качество на мениджмънта 

3. Фокус на внимание на УЧР 

звеното 

 

4. Умения на УЧР специалистите 

2. Характеристики на ИСУЧР 

1. Типове задачи подпомогнати 

от ИСУЧР 

6. Разпределение на работното 

време между различните типове 

задачи 
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икономически сектори, развиващи дейност на територията на Република 

България. Генералната съвкупност по данни от НСИ за 2012 г. се състои 

737 големи и 4535 средни организации или общо 5272 организации. От 

регистъра на АПИС (apis.bg) бе изваден списък с имената и координатите 

на организациите, които съставляват генералната съвкупност. 

Разработеният въпросник, бе предоставен за попълване от 

мениджъри и специалисти по човешки ресурси на съответните компании. 

Преди да бъде разпространен за попълване, въпросникът и дефинираните 

хипотези бяха предоставени за валидиране от експерти в областта на 

управлението на човешките ресурси. Самият въпросник бе разработен в 

електронен вариант с възможностите на docs.google.com и бе изпратен за 

попълване до различни онлайн и имейл групи на специалисти по 

управление на човешките ресурси. Този метод не се оказа много успешен. 

Ето защо, линкът към анкетата бе изпратен и по имейл след 

предварително уведомяване и получаване на съгласие за участие от 

мениджърите по човешки ресурси на организации, които на случаен 

принцип са избрани от извадката. Отделно част от въпросниците бяха 

разпространени в хартиен вариант сред участниците на годишната 

конференция на потребителите на ИСУЧР HeRMeS. 

Събирането на въпросниците се осъществи в периода юли-ноември 

2013 година. В края на периода бяха върнати 108 броя валидно попълнени 

такива. Въпросникът е конструиран така, че в зависимост от отговорите 

на някои въпроси (4-ти, 13-ти и 18-ти) респондентите трябва да прескочат 

определени части от въпросника. Това наложи при обработката на 

данните в пропуснатите въпроси да се добавят допълнителни отговори, 

които да отговарят на причината за липсващите отговори. 

3.2  РЕЗУЛТАТИ ОТ АНАЛИЗА 

В търсене на статистически значими доводи за потвърждаване или 

отхвърляне на хипотезите при обработката на събраните данни бе 

приложена следната методология: (1) анализ чрез математико-

статистически методи (дескриптивен анализ - едномерни и двумерни 

разпределения, факторен анализ, α на Кронбах, корелационен анализ, 

регресионен анализ; (2) симулации, с цел да се прогнозират състоянията 

на изведените фактори, при които вероятността на специалистите по 

управление на човешките ресурси да се превърнат в стратегически 

партньори е най-голяма. 

От дескриптивния анализ на събраните данни могат да се направят 

следните обобщения за статуса на УЧР звеното в България: 
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- В 95,4% от организациите има звено/отдел по управление на 

човешките ресурси или лице, което отговоря за тези функции. Едва 

9,3% от организациите са аутсорснали своята оперативна работа в 

сферата на управлението на човешките ресурси; 

- През последните 5 години е нараснала важността на дейностите 

свързани с организационно развитие, обучение и оценка на 

трудовото представяне; 

- Фокусът на звеното по УЧР към използването на ИСУЧР през 

последните 5 години е засилен при близо 2/3 от големите 

организации. При средните организации около 1/3 говорят за засилен 

интерес, измежду които едва 2,3% посочват силно нарастване; 

- В половината анкетирани организации специалистите по човешки 

ресурси не са част от борда на директорите или еквивалентен висш 

ръководен орган; 

- В близо 1/3 от организациите УЧР звеното е пълноценен партньор 

при формирането и въвеждането на бизнес стратегията; 

- Задачите, за които най-често се използва автоматизация са 

изчисляване на възнаграждения, оценка на трудовото представяне, 

набиране, подбор и обучение; 

- При 60,9% от големите организации въвеждането на ИСУЧР в 

практиката е довело до подобрение на професионалния статут на 

УЧР специалистите. При средните организации около 1/3 забелязват 

подобрение на професионалния статут на УЧР специалистите.  

При обработката на данните чрез общ факторен анализ бяха 

идентифицирани шест фактора, които имат влияние върху превръщането 

на УЧР специалистите в стратегически партньори. Тези фактори са: 

типове задачи подпомогнати от ИСУЧР, характеристики на ИСУЧР, 

фокус на вниманието на УЧР звеното, умения на УЧР специалистите, 

качество на мениджмънта и разпределение на работното време между 

различните типове задачи. Надеждността на установените шест фактора е 

проверена чрез анализ на вътрешната съгласуваност, който показва много 

добри стойности за α на Кронбах. Чрез биномна логистична регресия 

(Метод „Enter”) между факторите и зависимата променлива 

установяваме, че избраният изходен модел достатъчно добре предсказва 

действителната ситуация, а именно това се отнася за 72,22% от случаите. 

Резултатите показват, че единствено изпълняваните задачи и 

притежаваните умения от УЧР специалистите са важни фактори за 

превръщането им в стратегически партньори: 
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Влияние на факторите върху превръщането на УЧР специалистите в 

стратегически партньори 

Зависима променлива: Наличие на стратегическо партньорство на звеното по УЧР 

 

Коефициент- B Стандартна грешка Z статистика 

Вероятност 

p-value 

Фактор1 -0,0106 0,0570 -0,1859 0,8525 

Фактор2 0,0151 0,0522 0,2895 0,7722 

Фактор3 0,3149 0,1151 2,7367 0,0062 

Фактор4 0,2330 0,1208 1,9281 0,0538 

Фактор5 0,1548 0,1083 1,4292 0,1530 

Фактор6 -0,0184 0,0742 -0,2484 0,8039 

Свободен член -11,7647 3,1728 -3,7080 0,0002 

a. Variable(s) entered on step 1: Faktor1, Faktor2, Faktor3, Faktor4, Faktor5, Faktor6. 

 

Чрез симулации на комбинации от състоянията на 

идентифицираните два фактори установяваме, че ако УЧР специалистите 

имат отлични компетенции в УЧР областта, умения за стратегическо 

планиране и за управление на промените, както и познават бизнеса на 

организацията в съчетание с доверие на мениджмънта, който им възлага 

стратегически задачи, то с вероятност близо 70% те ще заемат ролята на 

стратегически партньор на бизнеса. Също така, ако УЧР специалистите 

имат отлични компетенции в УЧР областта, познават бизнеса на 

организацията и имат умения за стратегическо планиране или управление 

на промените, това би дало основание на мениджмънта да им се довери и 

им възложи по-стратегически задачи, които да ги превърнат в 

стратегически партньори с вероятност близо 50%: 
 

Съчетания между възможни състояния на Фактор 3 и Фактор 4 

    Фактор 3 

  
 

Вар. 1 Вар. 2 Вар. 3 Вар. 4 Вар. 5 

Фактор 4 

Вар. 1 0,0% 0,1% 0,4% 1,4% 4,9% 

Вар. 2 0,0% 0,3% 1,0% 3,6% 11,6% 

Вар. 3 0,1% 0,8% 2,6% 8,7% 25,0% 

Вар. 4 0,2% 1,9% 6,4% 19,4% 45,9% 

Вар. 5 0,4% 4,7% 14,8% 37,9% 68,3% 
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3.3 ОТГОВОРИ НА ПОСТАВЕНИТЕ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ВЪПРОСИ И ХИПОТЕЗИ 

На базата на събраните данни от проведеното емпирично изследване 

и техният анализ даваме отговори на формулираните изследователски 

въпроси:  

 

1. Каква е ролята на ИСУЧР в решаването на стратегическите 

УЧР задачи? 

Резултатите показват задачите, за които най-често се използва 

автоматизация са възнаграждения (62,9%), оценка на трудовото 

представяне (35,2%), набиране и подбор (29,6%) и обучение (28,7%). За 

задачите, които сме определили на база на прегледа на литературата като 

стратегически, ИСУЧР са застъпени най-слабо: в областите планиране на 

кариерата (14,9%), управление на талантите (17,6%), организационно 

развитие (18,5%) и анализ на дейностите по УЧР (23,2%). Ето защо 

правим извода, че ИСУЧР се използват за автоматизиране на оперативни 

задачи. 

Както вече бе споменато в анализа, анкетираните виждат 

преимуществата на ИСУЧР най-вече в подобряване на услугите в УЧР 

областта (39,9%) и намаляване на оперативните разходи (38,9%). 

Използването на информационни системи в работата се оценява 

положително за 37,0% от УЧР специалистите и за 36,1% от останалите 

служители в организацията. По-голямата част от анкетираните (34,3%) 

смятат, че ИСУЧР нямат значение за решаването на стратегически УЧР 

задачи. Едва 1/4 от участниците в изследването имат положителна 

нагласа по тази тема. 

 

2. Как средните и големите организации използват ИСУЧР при 

решаването на стратегически задачи? 

При отговора на този въпрос трябва да се има предвид и извода от 

предходния, а именно – ИСУЧР се използват като цяло за автоматизиране 

и решаване на оперативни задачи. В изследването за какви задачи най-

често средните и големите организации използват информационни 

системи бяха отбелязани статистически значими различия при дейностите 

изчисляване на възнагражденията, набиране и подбор, оценка на 

трудовото представяне, управление на талантите и използване на 

измерители на дейността по управление на човешките ресурси.  

Най-забележими са различията между средните и големите 

организации при изпълнението на една от най-времеемките УЧР задачи 
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каквато е изчисляването на възнагражденията, както и при използването 

на измерители за УЧР дейностите. Интересното е, че при управлението на 

талантите повече организации от групата на средните по брой служители 

са посочили използване на информационни системи за тази функция. 

Почти равен дял организации и от двете групи ползват автоматизация при 

оценката на трудовото представяне, набирането и подбора. 

 Изводите от тези резултати са, че все повече в средните по големина 

организации се забелязва стремеж към автоматизация и на по-

стратегически задачи. Все още за големите организации е по-характерно 

използване на измерители за дейността по УЧР, докато за средните по 

големина организации това е рядкост. Вероятно това се дължи и на 

интегрираните ИСУЧР и на по-големите техни възможности за анализ на 

данните, каквито големите организации използват. При средните 

организации по-слабата автоматизация на УЧР процесите, както и на по-

малката интеграция между тях затруднява подобен тип анализи. 

 

3. Очаква ли се в бъдеще ИСУЧР да се използват повече за 

решаването на стратегически задачи? 

Бъдещото използване на ИСУЧР не може да се дефинира с 

категоричност. Участвалите в изследването организации в своите мнения 

за това са разпределени почти по равно в три групи, съответни на 

предложените три възможности: по-оперативно използване, за взимане на 

решения от средно управленско ниво, стратегическо използване за 

дългосрочно планиране. Близо половината от големите организации 

(48,4%) за в бъдеще виждат използването на ИСУЧР за стратегически 

задачи за дългосрочно планиране, докато преобладаващата част от 

средните организации (45,5%) смятат, че ИСУЧР ще подпомагат само 

рутинната оперативна работа. Близо 1/3 от представителите и на двете 

групи смятат, че ИСУЧР ще се използват за взимане на решения от 

средно управленско ниво или за определяне на политики. 

 

4. Използването на ИСУЧР за взимането на стратегически решения 

води ли до повишаване на професионалния статут на специалистите 

по човешки ресурси и до превръщането му в стратегически 

партньор? 

По-големия дял от големите организации (60,9%) твърдят, че 

въвеждането на ИСУЧР в практиката е довело до подобрение на 

професионалния статут на техните УЧР специалисти. Измежду тях 23,4% 
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отчитат дори значително подобрение. При средните организации 29,5% 

забелязват подобрение на професионалния статут на УЧР специалистите. 

И при двете групи организации около 1/3 не използват своите ИСУЧР за 

взимане на стратегически решения. В близо половината от големите 

организации УЧР специалистите само осигуряват нужната информация 

на топ мениджмънта за взимане на стратегически решения. В близо 1/5 

(18,8%) от тази група организации самите УЧР специалисти взимат 

стратегически решения на база на информацията от ИСУЧР. При около ¼ 

от средните организации УЧР специалистите само осигуряват нужната 

информация на топ мениджмънта без да участват във взимането на 

стратегически решения. Едва в 15,9% от организациите с 50 до 250 души 

служители УЧР специалистите сами взимат стратегически решения. 

Независимо от описаната ситуация, използването на ИСУЧР за 

взимане на стратегически решения би засилило професионалната им 

позиция, твърдят представителите и на двете групи организации, които 

все още не използват своите ИСУЧР в решаването на стратегически 

задачи. По-убедени в това са големите организации (54,7%) спрямо 27,2% 

от средните организации. Вероятно тези разлики се дължат на по-

дългогодишното използване на ИСУЧР от големите организации, както и 

на възможността на последните да използват информационни системи с 

повече функционалности.  

 

5. Кои са другите фактори, които влияят върху превръщането на 

специалистите по УЧР в стратегически партньори? Кои от тях са 

доминиращи? 

Въз основа на факторния анализ идентифицирахме шест групи 

фактори, които влияят върху превръщането на специалистите по УЧР в 

стратегически партньори – използването на ИСУЧР за решаване на по-

стратегически задачи, характеристики на използваната ИСУЧР, фокус на 

вниманието на УЧР специалистите към по-стратегически задачи, 

компетенции на УЧР специалистите, качествата на мениджмънта и 

възгледите му за човешкия капитал, разпределението на работното време 

между отделните типове задачи. При последвалия анализ чрез бинома 

логистична регресия установяваме, че изпълнението на по-стратегически 

задачи в съчетание с умения за стратегическо планиране, управление на 

промените, разбиране за бизнеса и разбира се компетенции в УЧР 

областта са доминиращи за превръщането на УЧР специалистите в 

стратегически партньори. 
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Потвърждаване или отхвърляне на формулираните хипотези 

В началото на проведеното изследване бяха формулирани следните 

хипотези, за чието потвърждаване или отхвърляне е добавен и коментар: 

 

1. Внедряването на ИСУЧР променя ролите на специалистите по 

УЧР за решаването на стратегически задачи. 

За тази хипотеза бихме казали, че не беше потвърдена въпреки 

възможностите на съвременните ИСУЧР. ”Българските предприятия са 

вече сравнително добре оборудвани с компютри, с очаквано насищане на 

работните места с компютри, свързани към интернет. Процесът на 

навлизане на компютрите в предприятията в България е по-скоро 

еволюционен и административно обусловен, отколкото елемент от 

проактивна стратегия за повишаване на иновативността на 

предприятието. В около 60% от предприятията компютрите улесняват 

предимно секретарските, деловодните и счетоводните дейности, докато 

едва в 10% от предприятията се използват някакви автоматизирани 

системи за управление, производство или връзки с клиенти. Това 

развитие до голяма степен е предопределено от доминирането в страната 

на традиционните индустрии и специализацията в по-

нискотехнологичните сегменти на високотехнологичните сектори в 

България. Българските предприятия все още не са се включили в 

международните производствени мрежи на знание, което изисква 

творческо използване на ИТ, а не употребата му за намаляване на 

производствените разходи” (Ялъмов, Т. и колектив, 2006, с. 43).  

В продължение на това са и резултатите от проучването, които 

показват, че все още ИСУЧР не се използват активно за решаване на 

стратегически задачи в подкрепа на иновациите, от което бихме очаквали 

и промени в ролята на УЧР специалистите към по-стратегическа такава. 

Няма основание да търсим причина за неизползването на ИСУЧР за 

решаване на стратегически задачи в слабата ИТ подготовка на УЧР 

специалистите. Болшинството от респондентите в изследването твърдят, 

че са удовлетворени от своите ИТ умения (63%). Вероятно нагласите и 

очакванията на мениджмънта към УЧР звеното са ограничени до 

административни функции, което кара УЧР специалистите да се стремят 

към по-високо качество на предлаганите УЧР услуги, за да заслужат 

признанието си от страна на ръководството. Не случайно и вниманието 

им е насочено към базовите и административни функционалности на 

ИСУЧР, за което и мениджмънта е склонен да отдели финансови ресурси. 
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Наследената репутация от отдел „Личен състав” или „ТРЗ” все още е 

трудно преодолима, което се отразява и в мнението на УЧР 

специалистите относно причините да не се превърнат в стратегически 

партньор на бизнеса: неразбиране от страна на мениджмънта за 

стойността, която УЧР функцията може да донесе и липса на насърчение 

от страна на мениджмънта. Подобни данни за слабият интерес към 

промяна на ролята на УЧР специалистите независимо от внедрената 

ИСУЧР установяват и Lawler III, Edward E. & Boudreau, John W (2012), 

както бе представено във втора глава. Авторите говорят за възгледа на 

ръководството за важността на УЧР специалистите да се превърнат в 

стратегически партньори. Но зад него стои желанието им за по-голямо 

внимание към управлението на талантите, което отново би отдалечило 

УЧР специалистите от стратегическата им роля. Отделянето на повече 

време за набиране, подбор, развитие и задържане на талантите би 

намалило времето на УЧР специалистите за развитие на компетенции и 

системи, които биха подкрепили приносът им към стратегическото 

развитие. Подобна аргументация бихме могли да допуснем и за 

българските условия, базирайки се на нарастващия интерес към 

управлението и задържането на талантите в организацията, към ролята на 

УЧР специалистите на стратегически партньор в съчетание с резултатите 

от представеното проучване. 

 

2. Степента на използване на ИСУЧР за вземане на стратегически 

решения зависи в голяма степен от размера на организациите. 

Тази хипотеза бе потвърдена чрез резултатите, а именно – големите 

организации, разполагайки и с по-съвършени информационни системи 

използват в по-голяма степен възможностите на ИСУЧР за автоматизация 

на повече УЧР процеси, а от тук и за взимане на стратегически решения. 

 

3. Използването на ИСУЧР за взимане на стратегически решения е 

условие за превръщането на специалистите по УЧР в стратегически 

партньори. 

а) Пряко - чрез управленските решения, които се взимат на база на 

събраната информация в информационната система. 

и индиректно, посредством: 

б) Автоматизация на процесите по управление на човешките ресурси 

в компанията –установяване и гарантиране спазването на процесите, 
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прецизност при събиране на данните, навременна обработка на 

информацията. 

Тази хипотеза не бе доказана. На базата на проведения факторен 

анализ, сред факторите, имащи влияние, които обаче не са условия, 

респондентите посочват и наличието на ИСУЧР в практиката и 

използването й за стратегически функции. По-скоро изпълнението на 

стратегически задачи и притежаваните умения са силен фактор за 

превръщането на УЧР специалистите в стратегически партньори. Както 

бе коментирано и за първата хипотеза, ако ръководството съзнава 

приноса, който може да има УЧР звеното за успеха на бизнеса и го 

подкрепя в усилията му да изпълнява и по-важни стратегически задачи, 

то тогава УЧР специалистите имат по-големи шансове да получат своето 

място в Борда на директорите като достойни бизнес партньори. Все още в 

българските условия очакванията към УЧР специалистите са за 

изпълнението на ролята дефинирана от Ulrich (1996) като 

„Административен експерт” 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключението са представени основните изводи и обобщения от 

дисертационния труд, посочени са приносите, ограниченията и 

възможностите за бъдещо развитие на това изследване. 

ИСУЧР влияят върху подобрението на ефикасността и интеграцията 

на звеното по УЧР в по-стратегическа роля според субективното мнение 

на самите УЧР специалисти, което обаче не се споделя от анкетираните 

ръководители от други звена или топ мениджмънта. Оказва се, че начинът 

на мислене на изпълнителните директори е ключ към промяната на 

статута на УЧР функцията. Върху него специалистите могат да 

въздействат доказвайки своята компетентност. Именно знанията и 

уменията на УЧР специалистите за ефективното изпълнение на ролята на 

бизнес партньор са също един от факторите за промяна на техния статут, 

като тук се включват не само уменията за изпълнение на относително 

рутинните административни задачи, но и умения за управление на 

промените, стратегическо планиране, бизнес умения и не на последно 

място и ИТ умения с оглед на промените на традиционните УЧР процеси 

към електронни такива. 

От целия анализ на данните чрез различни методи за издигнатите 

хипотези бихме могли да заключим следното:  

Първата хипотеза бихме казали, че не беше потвърдена въпреки 

възможностите на съвременните ИСУЧР. Резултати показват, че все още 

ИСУЧР не се използват активно за решаване на стратегически задачи, от 

което бихме очаквали и промени в ролята на УЧР специалистите към по-

стратегическа такава. 

Втората хипотеза бе потвърдена чрез резултатите, а именно – 

големите организации, разполагайки и с по-съвършени информационни 

системи използват в по-голяма степен ИСУЧР за по-сложни анализи, а от 

тук потенциално и за взимане на стратегически решения. 

Третата хипотеза не бе доказана. Сред факторите, имащи влияние, 

но без да са условия, респондентите посочват и наличието на ИСУЧР в 

практиката и използването й за стратегически функции.  

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 бе доказана напълно в българските условия. ИСУЧР 

подпомагат УЧР процесите повишавайки тяхната ефективност и правейки 

възможно участието на линейните ръководители и всички служители в 

управлението на човешките ресурси. Използването им основно за 
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автоматизиране на оперативните процеси, а не толкова за изпълнението 

на стратегически задачи не дава категорично доказателство за пряка 

причинно-следствена връзка между използването на ИСУЧР и 

превръщането на УЧР специалистите в стратегически партньори. Тази 

констатация потвърждава резултатите от изследванията на McLeod & 

DeSanctis (1995); Kinnie N.J. & Arthurs A.J (1996); Teo, T. S. H., Soon, L. G. 

& Fedric, S. A. (2001); Burbach & Dundon (2005); Ngai & Wat (2006); 

Lawler III, Edward E. & Boudreau, John W (2012) относно типовете задачи, 

за които се използват ИСУЧР. В допълнение на това Lawler & Mohrman 

(2001) заключават в своето изследване, че използването на ИСУЧР и в 

частност напълно интегрирана ИСУЧР, не води непременно до 

превръщане на УЧР функцията в стратегически партньор. Gardner, Lepak 

& Bartol (2003) също не са категорични относно влиянието на ИТ върха 

статуса на УЧР специалистите. Според тях ИТ има овластяваща функция 

за УЧР специалистите, като им осигурява средство, чрез което те могат да 

предоставят нарастваща стойност в работата си. ИТ е инструмент, който 

УЧР специалистите могат да използват, за да осигурят повече стойност за 

организацията. Резултатите от тяхното изследване показват, че ИТ се 

отнася да два отделни аспекта на ролите на УЧР специалиста: Първо УЧР 

специалистите имат възможност да дават повече и по-бързо информация, 

имат информационна автономия и имат повече външни професионални 

връзки. Тъй като ИТ автоматизират и осигуряват информация за 

дейностите, УЧР специалистите прекарват по-малко време в изпълнение 

на рутинни и повтаряеми задачи, като се фокусират върху по-значими 

задачи за осигуряване на информация, работейки автономно и във връзка 

с външни специалисти. Резултатите от изследването на Hussain, Wallace, 

Cornelius (2006) показват, че професионалния статут на УЧР 

специалистите се е повишил, чрез специфично използване на ИСУЧР за 

стратегическо сътрудничество. Но този възглед не се споделя от 

интервюираните ръководители от други звена на организациите, поради 

което отново не можем да говорим за обективна причинно-следствена 

връзка между използването на ИСУЧР и превръщането на УЧР 

специалистите в стратегически партньори. Sadiq, U., Khan, A.F., Ikhlaq, 

K., Mujtaba B. G. (2012) също твърдят на база резултатите от тяхното 

изследване, че не се забелязва влияние на ИСУЧР върху подобрението на 

ефикасността и интеграцията на звеното по УЧР в по-стратегическа роля. 

Ограничения на проведеното изследване 

Проучването, представено в настоящата дисертация, може да се 

разглежда като един от сериозните опити за изучаване на проблемите, 
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свързани с ролята на българските УЧР специалисти и за идентифициране 

на съществени фактори, които влияят върху промяната на статута на УЧР 

специалистите в организацията. Същевременно трябва да припомним, че 

резултатите са получени в условията на следните ограничения: 

1. В изследването е взето под внимание само мнението на УЧР 

специалистите, което крие риск от субективизъм и едностранно 

представяне на действителната ситуация 

2. Тъй като участието е доброволно, в рамките на количественото 

изследване не е постигнат баланс между относителните дялове на 

участвалите УЧР специалисти от различни нива на организационната 

йерархия. Относително високия дял на участвалите на длъжност 

“Специалист човешки ресурси” крие риск, поради относително ниската 

позиция в йерархията, респондентите да нямат точен поглед върху 

състоянието в организацията. 

 

Основни дискусионни въпроси и насоки за бъдещи изследвания 

Влиянието на ИСУЧР върху управлението на човешките ресурси и 

ролята на УЧР специалистите е тема, която ще буди все по-голям 

изследователски интерес както в България, така и в чужбина. Получените 

резултати и изводи от емпиричното изследване са идентични с 

резултатите от предходни изследвания за използването на ИСУЧР, 

представени във втора глава. Все още основната полза на ИТ се вижда в 

автоматизирането на оперативните процеси, докато техния потенциал за 

решаването на стратегически задачи, а от там и за промяна на статута на 

УЧР специалистите е пренебрегван. 

Идентифицираните фактори, които влияят върху превръщането на 

УЧР специалистите в стратегически партньори могат да служат за 

изходна точка на бъдещи изследвания. Самият модел на изследване, 

който бе потвърден от емпиричното проучване би могъл да се използва с 

цел проследяване на промените в динамика. Установеното силно влияние 

на субективния възглед на топ мениджмънта върху статута на 

българските УЧР специалисти в организацията и неговите промени, би 

могло да е обект на по-задълбочени проучвания с цел разкриване на 

факторите, които водят до промени в този възглед.  

Интересно би било развитието на представеното изследване с 

подобно, но сред мениджъри от други звена на организациите или топ-

мениджмънта и съпоставяне на различните гледните точки. 
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Приноси 

1. Идентифицирани са ключови фактори, които влияят върху 

превръщането на УЧР специалистите в стратегически партньори. 

2. На базата на идентифицираните фактори за пръв път в българската 

литературата е създаден и апробиран модел на факторите, които влияят 

върху превръщането на УЧР специалистите в стратегически партньори.  

3. Направен е сравнителен анализ между различни типове организации: 

средни спрямо големи; частни спрямо публични; организации с българска 

собственост спрямо такива с чуждестранна или смесена собственост, по 

отношение на практиките им, свързани с използването на ИСУЧР.  

4. Изведени са възможни сценарии за съвместно влияние на 

идентифицираните ключови фактори за превръщането на УЧР 

специалистите в стратегически партньори. 

5. Получените резултати имат ясно приложно значение за: 

ръководителите и служителите в организациите (средство за 

самопознание, отправна точка за изграждане и развитие на успешни 

организационни поведенчески стратегии); за изследователите на 

управлението и развитието на човешките ресурси (постижение, въз 

основа на което се обосновават нови изследователски проекти); за 

преподавателите (актуално знание, въз основа на което може да се 

обогати учебното съдържание, да се повиши качеството на академични и 

други курсове). 
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