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Abstract: The main goal of the article is to study trends in the development of digital skills 
of employees in Bulgaria and to outline challenges for human resources training activities in 
organizations. The survey uses official statistics from Eurostat and international specialized 
surveys. The results of the study show that companies in Bulgaria provide training to improve 
the digital skills of employees, but the activity in this area is significantly below the EU average 
level of the surveyed indicators. In the context of the ambitious goals for digital transformation of 
Bulgaria, challenges are emerging for the training of human resources in organizations as a factor 
for the development of digital skills of employees.
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УВОД

Развитието на дигиталните умения на заетите лица се от-
кроява като фактор за конкурентоспособност и за устойчива заетост в услови-
ята на динамичен трудов пазар (Singh, 2012; Leahy, Wilson, 2014) Системното 
изграждане и усъвършенстване на умения (вкл. и дигиталните умения) е в ос-
новата на развитието на работната сила и човешкия капитал (Борисова-Мари-
нова, 2019) чрез разнообразни доставчици на обучение, сред които се очертава 
ролята на работодателите и дейностите по обучение на човешките ресурси в 
предприятията. Нарастващите изисквания към дигиталните умения на заети-
те като фактор за развитие на работната сила и на конкурентоспособността се 
съпровожда с промени в отговорностите на работодателите/предприятията за 
усъвършенстване на човешкия капитал. В този контекст изходните позиции, 
от които се провежда настоящото изследване отразяват главното твърдение, че 
в условията на нарастващи изисквания към дигиталните умения на заетите, се 
формират редица предизвикателства пред дейностите по обучение на човешки-
те ресурси в организациите. Основна цел на статията е да се проучат тенден-
ции в развитието на дигиталните умения на заети лица в България в контекста 
на предоставяните възможности за обучение в работна среда и да се очертаят 
предизвикателства пред дейностите по обучение на човешките ресурси в пред-
приятията. Предмет на изследването са предоставяни от предприятията обуче-
ния за развитие на дигиталните умения на персонала. При това не се коменти-
рат други разнообразни методи за усъвършенстване на дигиталните умения на 
заетите, свързани с формалното и самостоятелното учене, което е извън целите 
на настоящото изследване. Обект на изследването са заети лица в България с 
акцент върху техните дигитални умения. 

В процеса на изследването се налага да се възприемат редица ограниче-
ния, които са свързани както с продължаващия дебат за понятийния апарат 
в тази област (умения, компетенции, компетентности, дигитални умения, ба-
зови дигитални умения, информационни и компютърни технологии/ИКТ, ИКТ 
умения, базови ИКТ умения, софтуерни умения, дигитални/цифрови компетен-
ции, дигитални/цифрови компетентности), така и с редица специфики на из-
ползваните информационни източници. 

Терминологичната дискусия за същностните характеристики и дефини-
рането на уменията през последните десетилетия (Clarke and Winch, 2006; 
Стефанов, Пейчева, 2018) има значим принос за задълбочено познаване на на-
стъпващите трансформации в трудовия пазар, но е извън целите на настоящо-
то изследване. В статията се възприема подходът на европейската класифика-
ция на уменията, компетентностите, квалификациите и професиите (European 
Skills, Competences, Occupations and Qualifications/ESCO), където умението се 
дефинира като: способност да се прилага знание и да се използва know-how 
за изпълнение на задачи и решаване на проблеми. Уменията могат да се оп-
ишат като когнитивни (включване на използването на логическо, интуитивно 
и креативно мислене) или практически (включване на физическа сръчност и 
използване на методи, материали, инструменти). В тази европейска класифи-
кация са систематизирани над 13 хиляди „умения“ като се посочва, че за цели-
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те на класификациите понятията „умение“ и „компетенция“ се използват като 
синоними. (European Skills, Competences, Occupations and Qualifications)

Продължаващият дебат за същността и съдържанието на дигиталните 
умения (Liisa Ilomäki & Sami Paavola & Minna Lakkala & Anna Kantosalo, 2016) 
намира отражение и в разнообразието от понятия, които се използват в тази 
област-дигитални умения, базови дигитални умения, софтуерни умения, елек-
тронни умения, ИКТ (информационни и компютърни технологии) умения, 
базови ИКТ умения и др. В настоящата статия термините дигитални умения, 
цифрови умения и ИКТ умения се използват като синоними без да се навлиза в 
сложната дискусия (А. Ferrari, Y. Punie, and C. Redecker, 2012) на сравнителния 
анализ на тяхното съдържание (в контекста на връзките и взаимодействието 
между понятията дигитални технологии и ИКТ), което е извън целите на из-
следването. В настоящата статия терминът дигитални умения се използва 
като събирателно понятие и се разбира като съвкупност от умения, които 
са посочени в Европейската рамка на дигиталните компетентности-уме-
ния, свързани с информация и данни; умения за създаване на дигитално съдър-
жание; умения за комуникация и колаборации; умения в областта на сигурнос-
тта; умения за решаване на проблеми, без да се навлиза в дискусията за тяхната 
сложна структура, съдържание и степени.(The Digital Competence Framework 
2.0, https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework)

Основен информационен източник в настоящото изследване са официал-
ни данни на Евростат- ежегодни статистически изследвания в областта използ-
ването на информационните и комуникационните технологии в предприятията 
(Eurostat, ICT usage in enterprises) като се използват данни за показателя „Пред-
приятия, които предоставят обучение за развитие на ИКТ уменията Enterprises 
that provided training to develop/upgrade ICT skills of their personnel; ICT usage in 
enterprises (isoc_e) Наличните данни са за периода след 2012 г. и анализът на 
динамиката на стойностите на този показател обхваща периода 2012–2019 г. 
Допълнителни източници на информации са данни от международни изследва-
ния, които са публично достъпни. Ежегодното изследване на Международния 
институт за развитие на мениджмънта (IMD) – „Световната класация за диги-
тална конкурентоспособност на IMD“ включва информация за динамиката на 
над 300 критетии, по които се класират 63 държави (сред които е и България), 
обект на проучването. За целите на настоящата статия се използват данните 
за показателя „Обучение на служителите/“Организации, в които обучението на 
служителите е приоритетна дейност“, отразяващ позиционирането на България 
сред всички 63 държави според дела на предприятията, в които обучението на 
служителите е приоритетна дейност. Ежегодното европейско проучване „Ин-
декс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото“/
DESI в рамките на категорията „Човешки капитал“ предоставя разнообразна 
информация, от която за целите на настоящата статия се използват данни за 
показателя „ относителен дял на лица с поне основни умения в областта на 
цифровите технологии“. (Индекс за навлизането на цифровите технологии в 
икономиката и обществото, 2019)

Поставената цел на настоящата статия се постига чрез изпълнението на 
разнообразни изследователски задачи, които се групират в две основни на-
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