
HR Screening 2022
Проучване за предизвикателствата в ежедневните
отговорности на специалистите в HR



ЦЕЛИ И МЕТОДОЛОГИЯ
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В постоянно променящата се среда на пазара на труда високата информираност и детайлно
познаване на новите тенденции и установени практики, както и споделянето на опит, са от ключово
значение за успеха на всеки бизнес.

ManpowerGroup България постоянно се ангажира с различни проучвания, свързани с човешкия
капитал и пазар на труда в България. Настоящoто проучване има за цел да анализира в
дълбочина предизвикателствата в ежедневните отговорности на специалистите в HR
сферата, както и да даде приложими решения за по-висока ефективност. 

Проучването се проведе за втора поредна година, като отговори се събираха в рамките на
месеците февруари и март, 2022 г. Участие взеха над 130 HR професионалисти от малки, големи и
средни компании в различни бизнес сектори. Проучването се разпространяваше за събиране на
респонденти чрез социалните мрежи на ManpowerGroup България, клиентите на компанията и 9
браншови организации. 

ПРОФИЛ НА РЕСПОНДЕНТИТЕ
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РАЗЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ: ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ 1%; АВТОМОБИЛНА
ИНДУСТРИЯ 2%; ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ФАРМАЦИЯ 2%; ТРАНСПОРТ И
ЛОГИСТИКА 2%; СТРОИТЕЛСТВО И ИНЖЕНЕРИНГ 3%; ТУРИЗЪМ И
ХОТЕЛИЕРСТВО 3%; БАНКИ, ФИНАНСИ И ЗАСТРАХОВАНЕ 5%; КОНСУЛТАНСКА
ДЕЙНОСТ 7%; BPO/SSC 8%; ДРУГИ СЕКТОРИ 9%; ТЪРГОВИЯ И
БЪРЗООБОРОТНИ СТОКИ 12%; ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 15%;
ПРОИЗВОДСТВО 32%.

От всички специалисти в различните бизнес сектори, които се включиха в проучването, само 5% са
посочили, че нямат обособено HR звено в организацията. Следва да бъде обърнато внимание, че
при миналогодишния HR Screening, процентът на тези компании беше повече от двоен – 11%,
което идва да докаже, че редица организации са припознали нуждата от структурирана работа в
посока хора и култура.

В повечето компании (66% от респондентите) HR звената се състоят от между 1 и 5 служители.

ОБОСОБЕНИ HR ЗВЕНА В ОРГАНИЗАЦИИТЕ



ФУНКЦИИ НА HR ЗВЕНАТА
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Наблюденията на ManpowerGroup България сочат, че HR екипите на различните организации са
ангажирани с многообразни функции. Попитахме респондентите какви функции изпълняват
отделите или специалистите по човешки ресурси в техните компании, за да идентифицираме
основните направления като фокус на професията.

Данните от проучването сочат, че най-често HR практиците се ангажират с подбор,
администриране и вътрешна комуникация. Най-рядко са ангажирани с бюджетиране и репортинг. 
Именно най-честите ангажименти като подбор и администриране на хора, обикновено са най-
времеемки и са тези, за които компаниите се доверяват на външен доставчик на услуги.



ПРИВЛИЧАНЕ НА HR
СПЕЦИАЛИСТИ
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Доказано с настоящото проучване, а видно и от практиката на ангажираните в бранша, през 2022 г.
сред най-често търсените роли на пазара на труда са именно тези на специалистите по човешки
ресурси. Очевидният недостиг на квалифицирани HR хора беше и причината да зададем нов
въпрос, в допълнение към тези от HR Screening 2021, а именно в кое направление на HR-a най-
трудно компаниите привличат новите си таланти. 
41% от тях споделят, че е предизвикателство да привлекат рекрутмънт специалисти, последвани
от 26% споделили затруднение в привличането на  специалисти по IT подбор. 12% срещат
затруднения с хора в направление „Работодателска марка“, а други 8% - с професионални
обучители. Едва 2% от респондентите посочват, че не срещат затруднения при привличането на
HR професионалисти. 
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В допълнение, попитахме HR практиците кои функции най-често създават предизвикателства в
работата им. Подборът и привличането на кадри, очаквано в настоящия пазар на труда, създават
най-много предизвикателства в сектора – при повече от половината респонденти.
Администрирането на хора, от друга страна, най-рядко представлява трудност. Практиката на
ManpowerGroup България показва, че все повече компании намират за удачно използването на
системи и автоматизирани решения в тази посока, което от своя страна освобождава време за по-
стратегическите HR функции.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД HR ПРАКТИЦИТЕ



"БЕЛИ" ЛЪЖИ ПО ВРЕМЕ НА
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАБОТА
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Всеки HR практик познава в детайли процеса по кандидатстване за работа в организацията. В
настоящият пазар на труда, в който често се налагат компромиси, заради постоянния недостиг на
таланти, „белите“ лъжи от страна на кандидати са обичайна част от процеса. При кандидатстване
за работа често е очаквано от кандидатите да се подготвят предварително с въпроси, CV,
мотивационно писмо и т.н. 
Разгледахме и въпроси, свързани с тази част на работата. Ето какво споделиха специалистите,
попитани за опита си по време на интервюиране.
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Представянето на не напълно
акуратна информация за ниво на
владеене на чужд език, задължения и
отговорности на предишна работа,
личностни качества и възнаграждение
в предишната компания, са най-често
срещаните „бели“ лъжи.
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След обявяването на официално преминаване към 4-дневен режим на работа в ManpowerGroup
България, интересът от страна на гилдията към практиката ни, беше лавинообразен. Това бе и
причината да добавим и такъв въпрос към HR Screening 2022, редом с факта, че тази практика
започва да излиза на дневен ред в много развити страни по света.

Попитахме HR практиците смятат ли, че 4-дневна работна седмица може да доведе до по-добра
продуктивност на хората и по-добрия им баланс между работа и личен живот. 

ПО-КРАТКАТА РАБОТНА СЕДМИЦА КАТО СТИМУЛ

Вътрешното проучване след
пилотния 5-месечен пробен период
на ManpowerGroup България показа,
че 89% от работещите в компанията
чувстват, че балансът им между
работа и личен живот се е подобрил
значително. 91% от респондентите
сочат, че виждат себе си като част от
организацията и в бъдеще, за
разлика от 75% през миналата
година.

„Факт е, че човек се мобилизира да свърши определената работа за времето,
което има. т.е задачите за 5-дневна седмица се разпределят за 4-ри и така става
по-ефективен. От друга страна половин или един ден отделен за лични нужди,
мотивира и ангажира в по-голяма степен хората.“

„Служителите преценяват по-добре приоритетите си и стават по-ефективни.“

„По-добрият баланс подобрява мотивацията на служителите.“



КАКВО СПОДЕЛЯТ HR-ИТЕ ПО
БИЗНЕС СЕКТОРИ
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В сектор „Информационни технологии“ респондентите посочват две основни предизвикателства в
селектиране на служители за HR отдел – подбор на IT роли (86%) и подбор на други роли (14%). 

Като ежедневни презвикателства, специалистите оценяват по следния начин затрудненията си: 

"ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ"



Според участниците, HR отделът в сектор IT изпълнява всички функции на един стандартен отдел
„Човешки ресурси“, като само 47% от участниците в проучването посочват, че участват и във
външни проекти. Основната функция на отдела е „подбор и селекция на служители“ / „публикуване
на обяви“ (94%) и организацията на вътрешната комуникация и тийм бийдлинг събития (82%). 

При селекцията на различните роли в сектора, HR практиците споделят, че не е важно кандидатите
да предоставят препоръка при кандидатстване (71%), но ако има такава проверяват нейната
достоверност (83%). 

По време на интервюиране на кандидатите, колегите споделят интересни тенденции при
използването на „бели лъжи“.

Друг интересен феномен е
това, че 71% от всички
респонденти в сектора вярват,
че по-кратка работна седмица
би се отразила по-добре на
служителите в професионален
и личен план.
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В големите центрове за споделени
услуги или аутсорсинг, отдел
„Човешки ресурси“ се грижи за
пълната гама от възможности на
професията - от атестация, до
публикуване на обяви, през
организация на събития и изготвяне
на вътрешни процедури.

Ето и какви са най-големите
предизвикателства за големите
организации от сектора при подбор
на кадри за отдел ЧР:

"ЦЕНТРОВЕ ЗА СПОДЕЛЕНИ УСЛУГИ"



И за този сектор, препоръката към CV-то не е от голямо значение при селекция на служители,
според респондентите (70%), a 80% от всички в сектора споделят, че дори и не проверяват
достоверността на документа, ако има такъв. 
Типично за сектора е условието за владеене на поне един чужд език и според 60% повечето
кандидати надценяват уменията си именно за това, последвани от 50% съгласие, че кандидатите
преувеличават за задълженията си на предишна длъжност. 
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В сектора, HR получаването на препоръки за служителите, не е непременно изискване, а HR
практиците признават, че често не проверяват достоверността на получени такива. 

„Белите лъжи“, които кандидатите използват в сектора са предимно за възнаграждения в друга
компания (63%) и за отговорности в предишна работа (51%). 

HR специалистисте от сектора са единодушни, че по-кратка работа седмица би била високо ценена
за работещите в него. Той обаче е един от онези сектори, при които внедряването на такава би
била много трудна за някои роли и практически невъзможна за повечето останали.
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"ТЪРГОВИЯ И БЪРЗООБОРОТНИ СТОКИ"

В сектор „Търговия и бързооборотни стоки“ един от най-ключовите сегменти за добър и успешен
бизнес е именно работодатеслаката марка. При близо 40% от респондентите има съгласие, че е
най-трудно да се намери подходящ кандидат, който да разбира от тези HR процеси. 50% изпитват
и трудност в намирането на подходящи рекрутмънт специалисти.
8% от компаниите в проучвнето посочват, че нямат обособено вътрешно HR звено.
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"ПРОИЗВОДСТВО"

В сектор „Производство“ 92% от участниците имат вътрешни HR отдели, докато 8% разчитат на
външен партньор за изпълнението на процесите на отдела или поделят отговорности между
специалисти с друга основна насоченост. 

76% от участниците са посочили „Безопасни условия – ЗБУТ“ и близо 42% за „Проучвания на
потенциала на пазара“ като функция изпълнявана от друг отдел, не „Човешки ресурси“.

Като основно предизвикателство в сектора за специалистите е да привлекат таланти по подбор на
персонал (50%) и експерти в поцесите за развитие на работодателска марка (29%).

В сектор „Производство“ препоръката не е очаквана за 75% от респондентите, като почти наравно
експерите проверяват (48%) или не (52%) достоверността на препоръката.

Като основа на „белите лъжи“ в сектора, 67% сочат „задължения на предишна позиция“, 52%
възнаграграждение в предишна компания и 54% за ниво на владеене на чужд език. 

Близо 24% от респондентите в сектора смятат, че по-кратката работна седмица не би се отразила
по-добре на баланса между личен живот и продуктивността на работното място. В тази индустрия
внедряването на такъв модел на работа би било близо до невъзможно за повечето организации. 
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"БАНКИ, ФИНАНСИ И ЗАСТРАХОВАНЕ"

В сектор „Банки, финанси и застраховане“ HR екипите се грижат предимно за администриране,
подбор и селекция на служителите (100%), както и за вътрешна комуникация (100%). Следват
функциите по оценка на хора, публикуване на обяви (71%) и развитие на работодатеслка марка
(87%). Най-слабо ангажирани са с „участия в проекти“ - 47%.

Най-голямо предизвикателтво за отдел „Човешки ресурси“ в сектора е да намери подходящ талант
за подбор на IT роли – 86%, последвани от 14% затруднение в намиране на служител за подбор на
други роли. 

Препоръките на служителите отново не заемат голяма тежест (72%) и близо половината
респонденти сочат, че не проверяват достоверността (49%).

Най-често на интервю кандидатите в сектора използват „белите лъжи“ за следните качества и
умения: 

Близо 80% от респондентите в сектора смятат, че по-кратката работна седмица би се отразила
положително на представянето на хората и по-добрия им баланс между работа и личен живот. Без
приемане на такава рамка на национално ниво обаче, тези, често структуроопределящи
работодатели, не биха могли да си позволят предоставянето на таква възможност на по-голямата
част от своите екипи.



И за този сектор, препоръката към CV-то не е от голямо значение при селекция на служители
според респондентите (70%), a 80% от всички в сектора споделят, че дори и не проверяват
достоверността на документа, ако има такъв. 
Типично за сектора е условието за владеене на поне един чужд език и според 60% повечето
кандидати надценяват уменията си именно за това, последвани от 50% съгласие, че кандидатите
преувеличават за задълженията си на предишна длъжност. 
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"КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ"

И в този сектор, HR екипите изпитват трудност при селекция на кадри, управляващи процесите на
работодателска марка (13%), кадри за подбор на ИТ роли (50%) и рекрутъри на други роли (37%). 

Като типична „бяла лъжа“ експертите споделят, че кандидатите използват „по-високо
възнаграждение на предишна позиция“ (60%). 

Въпреки всичко, HR-ите смятат, че по-кратката работна седмица би била от по-голяма полза за
техните екипи. В този сектор внедряването на такава е и по-лесно и възможно в сравнение с
останалите.



КЛЮЧОВИ ИЗВОДИ
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ОСЕЗАЕМИЯТ НЕДОСТИГ НА СПЕЦИАЛИСТИ ПО
ПРИВЛИЧАНЕ НА ХОРА НАМИРА ОТРАЖЕНИЕ ВЪВ
ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ.

ПО-ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ СПЕЦИАЛИТИТЕ В HR
СРЕДИТЕ СМЯТА, ЧЕ ПО-КРАТКА РАБОТНА
СЕДМИЦА БИ СЕ ОТРАЗИЛА ПОЛОЖИТЕЛНО КАКТО
НА КОМПАНИИТЕ, ТАКА И НА ТЕХНИТЕ ЕКИПИ.

СЪЩЕСТВЕНО ПО-МАЛКО В СРАВНЕНИЕ С
МИНАЛАТА ГОДИНА СА КОМПАНИИТЕ, КОИТО
РАБОТЯТ БЕЗ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВЪТРЕШНИ HR
ЗВЕНА.
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С добавянето на услугите на Assert International към
портфолиото на ManpowerGroup България стартирахме
изследвания в реално време на ключови HR метрики като
нива на заплащане, допълнителни придобивки,
текучество на персонал, удовлетворение и ангажираност
на служителите в комбинация с автоматизирани пазарни
проучвания за наличието на кадри в конкретени региони и
индустрии.

Изследванията съчетават актуална бизнес информация,
официални статистически данни и обратната връзка от
работодатели, кандидати за работа и настоящи
служители. По този начин нашите проучвания дават
цялостен поглед над пазара на труда в България и
позволяват своевременни информирани решения за
стратегическото развитие на човешкия капитал.

За повече информация може да се обърнете към нашите експерти:

www.manpower.bg

mailto:maria.dineva@manpower.bg
https://manpower.bg/

