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Въведение  

В наши дни различни виртуални асистенти ни водят из интернет страниците на банки, финансови 

институции, хотели, музеи, университети и пр. Разчитаме на тях не само, за да си свършим 

работата или да намерим дадено мясно в Google Maps, но и да открием нови източници на 

информация в интернет или за усвояването на нови знания и умения в определена област. Това 

е особено характерно за новите поколения и за икономически активните хора, които са 

свикнали с компютърните и телефонни асистенти като Кортана, Алекса, Сири и др. и активно ги 

използват в ежедневната си работа и живот.  

 

Всичко това поставя нови предизвикателства пред обучителите, учителите, преподавателите и 

тренинг професионалистите, които трябва да се адаптират към тази нови обучителна реалност. 

Те трябва непрестанно да повишават компетенциите си и да включват нови и иновативни 

обучителни практики и интрументи за създаване на уникално обучително преживяване, което 

отговаря на нарастналите индивидуални очаквания на днешните обучаеми.  

 

С проекта „CHAT2LEARN“ искаме да промотираме възможността за използване на 

технологичното самообучение в сферата на дигиталното предприемачество и да 

предоставим на обучителите и тренинг професионалистите нова методология и 

инструменти как да вклщючат в образователния процес обучителна среда, базирана на 

чатбот технологиите.  

 

Целевите ни групи са възрастни обучаеми, които искат да повишат уменията си по дигитално 

предприемачество, и обучители, учители, тренери и преподаватели, които искат да 

разнообразят дигиталните инструменти, които използват, в обучителните си дейности. 

Индиректните целеви групи включват доставчици на формално и неформално обучение, малки 

и средни предприятия, предприемачи, в т.ч. социални предприемачи, които искат да включат 

чатбот технологиите в ежедневните си практики.  

 

Очакваното въздействие е в следните области: 1) да се повишат дигиталните и 

професионалните компетенции на обучителите и тренинг професионалистите за различните 

възможности за приложение на инструментите, основани на изкуствения интелект и машинното 

обучение, във формалното и неформалното образование и как да се включат чатбот 

обучителната среда в ежедневното обучение, особено при преподаването на 

предприемачество; 2) да се повишат знанията и уменията на обучаемите в сферата на 

дигиталното предприемачество и да се окуражат да използват модерни дигитални инструменти 

за самообучение, базирани на чатбот технологиите; 3) чрез проекта да се промотира 

свързването и работата в мрежи между доставчици на обучения, университети, търговски 

камари и публични органи на национално и международно ниво и да се окуражат да използват 
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инструменти, базирани на изкуствения интелект и чатбот технологиите, за подобряване на 

обучителния процес.  

 

За да постигне всичко това, проектът мобилизира капацитета на 5 различни огранизации: 

➢ КИПЪРСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, Лабораторията по софтуерно инженерство и интернет 

технологии към Департамента по компютърни науки, Кипър - www.ucy.ac.cy  

➢ НИКАНОР ООД, България - www.nikanor.bg  

➢ DOMSPAIN CONSULTING SL, Испания - www.domspain.eu  

➢ Lidi Smart Solutions, Нидерландия - www.lidi-smart-solutions.com  

➢ ASSET BASILICATA – Търговска палата на район Базиликата, Италия - 

www.basilicata.camcom.it  

 

Настоящата Методология дава начални познания за чатбот технологиите и как те могат да се 

използват в образованието, с фокус върху онлайн и смесените обучителни формати. По този 

начин искаме да дадем на обучителите и тренинг професионалистите общо теоретично 

познание за спецификите при използването на такива дигитални инструменти в обучителния 

процес и как да ги включат в практиката.  

 

Методологията се състои от три части. Първата е посветена на основните термини и 

определения, целите и областите на използване на чатбот технологиите. Втората част е 

фокусирана върху обучението, базирано на чатбот технологиите, и как да ги използваме в 

образователния процес и за самообучение. Последната част включва препратки към 

допълнителни ресурси и материали по темата.  

 

Въпреки, че някои автори различават „чатботовете“ и „ботовете“, тъй като за 

взаимодействие с потребителите първите използват текстови съобщения, а вторите могат 

да включват гласово и дори видео общуване, както и изкуствен интелект, в настоящата 

Методология ние ще използваме двата термина като взаимозаменяеми.   

 

  

http://www.ucy.ac.cy/
http://www.nikanor.bg/
http://www.domspain.eu/
http://www.lidi-smart-solutions.com/
http://www.basilicata.camcom.it/
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Част A: Чатбот технологиите – основни 

термини и определения, цели и области на 

използване 

A.1 Какво е чатбот?  

1.1. Нека да изясним какво са чатботовете. 

Има различни определения за чатботове. По-долу са посочени три от тях, които обобщават 

същността им:  

 

Инвестопедия1: 
 

 

 

 

 

 

Оракъл2: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технопедия3: 
 

 

 

 

 

 
1 Chatbot Definition (investopedia.com) 
2 What is a Chatbot | Oracle 
3 What is a Chatbot? - Definition from Techopedia 

“Чатботът е компютърна програма, която имитира и обработва човешки разговор (както писмен, така 

и устен), позволявайки на хората да взаимодействат с дигитални устройства сякаш общуват с реален 

човек. Чатботовете могат да бъдат съвсем елементарни, подобно на основни програми, които 

отговарят на прости запитвания с еднозначни отговори, или под формата на сложни дигитални 

асистенти,  които се обучават и еволюират, за да могат да предоставят високо ниво на персонализация 

като събират и обработват информация.”  

“Чатботът е програма, базирана на изкуствния интелект, която симулира интерактивен човешки 

разговор като използва предварително зададени от потребителя ключови фрази и звукови или текстови 

сигнали…. Чатботът е известен и като „обект за изкуствен разговор“ (artificial conversational entity 

/ACE/), чат-робот, говорещ бот, чатърбот или чатърбокс.”  

 

“Чатботът е компютърна програма, която имитира човешки разговор посредством гласови команди или 

текстови съобщения, или комбинация от двете. Чатботът, накратко от чатърбот, е характеристика на 

изкуствения интелект, която може да бъде вградена и използвана посредством всякакъв вид приложения 

за съобщения.”  

 

https://www.investopedia.com/terms/c/chatbot.asp
https://www.oracle.com/chatbots/what-is-a-chatbot/
https://www.techopedia.com/definition/16366/chatterbot
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1.2. Как работят чатботовете? 

Историята на чатботовете може да се проследи назад до 60-те години на 20-ти век, когато е 

създаден първият технологичен асистент. Неговото име е ЕЛИЗА и е разработен през 1966 г. от 

Джозеф Вейзенбаум. Можел е да разпознава определени ключови думи и да отговаря по 

подходящ начин, като е имитирал човешки разговор. От 2000 г. насам се измислят все повече и 

по-умни ботове. Те използват обработка на естествения език и по този начин могат да 

„разбират“ човешката реч и да отговорят по подходящ начин.  

 

Ранните и по-елементарни чатботове разчитат основно на маркери или предварително 

зададени сценарии, които да наподобяват човешка реч. Така например, ако клиентът каже 

„Искам да започна нова работа в сферата на продажбите“, ботът ще разпознае ключовите думи 

(маркери) „работа“ и „продажби“ и ще предложи позиции в тази сфера (ако това е бот за 

подбор), подходящи курсове в сферата на продажбите (ако е обучаващ бот) или ще използва 

предварително зададени сценарии да „поведе“ разговора по посока получаване на повече 

информация, за да „разбере“ какво точно иска да постигне клиентът.  

 

По-напредналите чатботове имат собствена „личност“, могат да анализират по-сложни 

запитвания и проблеми и да изпълняват широк набор от задачи. Това ги прави по-„умни“ и дори 

трудно различими от хората. Благодарение на алгоритмите за машинно учене, тези чатботове 

могат да си взаимодействат с клиентите, да научават техните нужди и предпочитания и да 

предлагат специализирани решения на проблеми им.   

 

Обикновено чатботовете:  

• Се фокусират върху специфичен казус или предоставяне на услуга към крайни клиенти. 

• Използват естествен език за изпълнението на задачата или предоставянето на услугата. 

• Фокусират се върху отговора на определен набор от въпроси и ангажиране на 

потребителите в разговор.  

• Са лесни и по-интуитивни от различните мобилни и настолни приложения, които често са 

нови за клиентите и са ограничени само да навигация между екраните, менютата и 

табовете.  

 

В случай че разговорът стигне до етап, при който чатботът вече не е „компетентен“ да 

предостави отговор, обикновено има възможност комуникацията да се пренасочи в посока, 

където ботът знае какво да прави, или да се прехвърли към човек, който да предостави 

исканата информация или помощ.  
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1.3. Чатбот класификации. 

1.3.1. Чатботове, базирани на правилата, и такива, подхранвани от 

изкуствен интелект. 

Има два основни вида чатботове – базирани на правилата и подхранвани от изкуствен 

интелект. Всеки от тях има своите силни и слаби страни, както и сфери на използване.  

 

Чатботовете, базирани на правилата, (известни и като „ботове, използващи дърво на 

решенията“) са прости за създаване и разчитат на предварително зададени сценарии. Те се 

разработват да разпознават ключови думи в запитванията на потребителите и да водят 

„разговора“ спрямо предварително зададени възможности за отговори. Тези ботове не 

използват машинно обучение, тъй като не се налага да интерпретират нищо в процеса на 

общуване между двете страни.   

 

Чатботовете, базирани на правилата, са лесни за разработване, защото използват сценарий от 

типа „ако това, то онова“, за да помагат на потребителите да получат информацията, която 

търсят. По този начин след всеки въпрос или отговор от страна на потребителя, ботът избира 

измежду различни предварително зададени сценарии и води „разговора“ в определена посока. 

Обикновено при тези ботове се използват само бутони за действие и „взаимодействието“ 

изглежда по-скоро роботизирано, отколкото като между хора.  

 

По-долу е показан моделът, по който работят чатботовете, базирани на правилата4:  

 

 
4 Types of Chatbots. Rule-Based Chatbots vs AI Chatbots | MindTitan 

https://mindtitan.com/resources/guides/chatbot/types-of-chatbots/
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Източник: MindTitan, Естония (https://mindtitan.com/) 

 

 

Ботовете, базирани на правилата, обикновено са подходящи за праволинейна комуникация и 

прости задачи или услуги, тъй като не могат да отговарят на въпроси извън кръга на 

предварително определените отговори. Това ограничава сферата на „разговор“ и ако 

потребителят попита за нещо, което не е споменато в предварителния сценарий, ботът може да 

даде много странен отговор, който да разочарова клиента.  

 

Чатботовете, базирани на правилата, имат и редица предимства, като: 

• Те са по-евтини и не толкова сложни, което ги прави лесни за използване.   

• По-лесно и бързо се създават и обучават. 

• Тъй като отговорите са предварително определени, създателите имат по-добър контрол 

върху поведението и „общуването“ на чатбота. 

• Ако „разговорът“ тръгне в посока, за която ботът не е обучен,  комуникацията лесно 

може да се прехвърли към човек.  

• Чатботовете, базирани на правилата, позволяват лесна интеграция на различни 

интерактивни елементи, както и в социалните медии.  
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Ботовете, подхранвани от изкуствен интелект, предоставят по-високо ниво на работа. При тях 

„разговорът“ наподобява естествения поток на човешката реч и често при „общуване“ трудно 

може да се предположи, че става въпрос за машина.   

 

Чатботовете, подхранвани от изкуствен интелект, разчитат на алгоритми и типова 

интерпретация на натрупани данни. Така се дефинират резултатите и се гарантира по-

динамично взаимодействие, вместо просто сканиране на ключови думи и предварително 

определени отговори. Този вид ботове имат 2 ключови компонента, които позволяват тяхното 

самообучение и продължаващо самоусъвършенстване при взаимодействието с потребителите: 

• Машинно обучение, което описва алгоритмите, специално разработени за разширяване 

на базата-данни от отговори, които използва чатботът, за да отговаря на запитванията 

на потребителите. Това гарантира самоподобрението на бота във времето.  

• Обработване на естествен език, който взема предвид нюансите на човешкия разговор 

и позволява на чатбота да обработва контекста и истинските нужди и намерения на 

потребителя, като взема под внимание аспекти като използваните езикови форми или 

личностните особености. Това позволява на чатботовете, подхранвани от изкуствен 

интелект, да научават съкращения, говорни грешки, синоними и популярни думи, което 

допълнително позволява на системата да се подобрява с течение на времето.   

 

Обикновено създаването на чатботове, подхранвани от изкуствен интелект, отнема повече 

време и ресурси, защото е необходимо да преминат през дълъг и сложен процес на обучение, 

за да постигнат задоволително ниво на общуване. За разлика от ботовете, базирани на 

правилата, тези, подхранвани от изкуствения интелект, се опитват да „разберат“ контекста и 

намеренията и нуждите на потребителя и на базата на това, да формулират отговора или да 

предоставят информация, услуга или помощ. Така колкото повече ботът си взаимодейства с 

потребителите, толкова по-умен става и е по-добър при отговарянето на техните запитвания.  

 

Разработването на чатбот, подхранван от изкуствен интелект, преминава през следните етапи: 

1. Подготовка: по време на която разработчиците събират данни за възможни нужди и 

намерения от съществуващи разговори и описват възможни предположения какво 

потребителите биха могли да питат или кажат. На този етап разработчиците изграждат 

база данни от различни изрази и фрази, които потенциалните потребители могат да 

използват за подобни нужди и намерения. 

2. Изпълнение: по време на което се определят специфичните умения и характеристики на 

бота за всяка отделна нужда или намерение. На този етап се прилага обработка на 

естествения език, за да може чатботът да разделя фразите на техните логически 

елементи, базирани на5:  

a. Намеренията на потребителя, т.е. какво той/тя иска да постигне с „разговора“; 

 
5 Ultimate Guide to Chatbots 2020 - Examples, Best Practices & More (appsumo.com) 

https://blog.appsumo.com/ultimate-guide-to-chatbots-2020/
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b. Възможни вариации, които дават детайлите или изясняват нуждите и 

намеренията на потребителя; 

c. Контекст, в случай, че фразата не съдържа достатъчно информация за 

намерението или желанието на потребителя. Това ще помогне на бота да 

разпознае нуждите на потребителя, на базата на подобни предишни случаи или 

чрез задаването на уточняващи въпроси.   

3. Самообучение и бъдещо подобрение, което се основава на супервизирано или 

несупервизирано машинно обучение и обикновено не се нуждае от голяма помощ 

отвън.  

  

По-долу е показан моделът, по който работят чатботовете, подхранвани от изкуствен интелект6:  

 

 
Източник: MindTitan, Естония (https://mindtitan.com/) 

 

 

Обикновено чатботовете, подхранвани от изкуствен интелект, са подходящи за големи 

компании и високопрофилни задачи с много нюанси, които се основават на обработването на 

големи обеми от данни, предвиждането на многоезиков трафик или изискват ботът да отговаря 

на сложни запитвания на различни езици.  

 

 

 
6 Types of Chatbots. Rule-Based Chatbots vs AI Chatbots | MindTitan 

https://mindtitan.com/resources/guides/chatbot/types-of-chatbots/
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Този вид чатботове имат различни предимства, като: 

❖ Непрестанно се учат и подобряват от информацията, която събират от предишните си 

взаимоотношения с други потребители. 

❖ Разбират различни модели на поведение и много езици. 

❖ Могат да различават правописни и граматически грешки и да отговарят на запитвания 

или да предоствавят релевантна информация (нещо, което чатботовете, базирани на 

правилата, не могат да правят). 

❖ Имат по-широк диапазон от умения за вземане на решения и дори могат да генерират 

собствени отговори на по-сложни въпроси.   

❖ „Разговорът“ с чатботове, подхранвани от изкуствен интелект, изглежда по-естествен и 

„човешки“, в сравнение с тези, базирани на правилата.  

❖ Някои чатботове, подхранвани от изкуствен интелект, позволяват в случай на 

необходимост разговорът да се прехвърли към служител.  

 

Но чатботовете, подхранвани от изкуствен интелект, имат и някои слабости, като: 

• Ако ботът научи нещо грешно, първо трябва да се „отучи“ и след отново да се „научи“ 

на правилното поведение, което отнема време.  

• Тъй като не използват предварително опредлени сценарии, „разговорът“ с тези ботове 

е по-трудно предвидим в сравнение с чатботовете, базирани на правилата.   

 

Кой вид чатбот да изберем? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Това зависи от нуждите и целите на организацията 

 

Ако тя иска лесна функционалност и просто общуване тип „въпрос-отговор“, тогава 

чатботовете, базирани на правилата, са по-подходящи, тъй като са по-евтини и лесни за 

разработване и използване.  

 

Но, ако има нужда от по-сложни задачи и нюансирани взаимодействия, тогава е по-добре 

да инвестира в разработването и обучението на чатбот, подхранван от изкуствен 

интелект, който ще позволи по-високо ниво на анализ в реално време, ефективно 

вземане на решения, по-човешко общуване и персонализация на потребителското 

преживяване.  
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1.3.2. Според типа на взаимодействие и разпознаване.  

В зависимост от начина, по който ботовете взаимодействат с потребителите, могат да се 

разделят на 2 основни категории: 

➢ Ботове, базирани на текстови съобщения (или чатботове) – Както подсказва името им, 

взаимодействието преминава през текстови приложения и натискането на определени 

бутони. Комуникацията става през чат-функция или в социалните медии. Обикновено 

тези ботове позволяват включването на други средства като видео, картинки, 

викторини, електронна поща и под. Много са ефективни за бързо предоставяне на 

непосредствени решения за крайни клиенти и позволяват събиране на обратна връзка и 

ангажиране на потребителите.  

➢ Ботове, използващи гласови команди – Тези ботове отговарят на естественото човешко 

желание за говорене, вместо писане. Приемат гласови или писмени команди от 

потребителите и отговарят чрез гласови съобщения, посредством предварително 

записани отговори или съобщения от типа „от текст към глас“.  Ботовете, използващи 

гласови команди, анализират запитванията на потребителите, като се фокусират върху 

анализа на речта и т.нар. „обработка на естествения език“ (Natural Language Processing 

/NLP/). По този начин те или водят потребителите през процеса, или предоставят 

правилното решение, така че да отговорят на запитването им. Тези ботове лесно се 

интегрират в телефонни системи и различни дигитални асистенти като Алекса (при 

Амазон) и Сири (при Епъл).  

Ботове, базирани на текстови съобщения, или такива, използващи гласови команди                    

– какво да изберем?7 

• Ако имате ограничени ресурси за създаването 

на бот 

• Ако сте малка организация и дейностите ви не 

са много разнообразни 

• Ако типът бизнес и дейности изискват 

активно използване на компютърен екран 

• Ако по-голямата част от потребителите и 

целевите ви групи са в движение и трябва да 

взаимодействат с услугите ви. С чатбота ще 

им позволите да започнат взаимодействие от 

всяко устройство и по всяко време, когато им е 

удобно.  

 

 
7 Is voice activated chatbot better than the text-based chatbot? | by James grills | Chatbots Magazine 

Ботове, 

базирани на 

текстови 

съобщения 

https://chatbotsmagazine.com/is-voice-activated-chatbot-better-than-the-text-based-chatbot-7230e9161620#:~:text=As%20the%20name%20suggests%2C%20a%20text-based%20chatbot%20is,etc.%20Text-based%20chatbots%20are%20amazingly%20effective%20and%20efficient.
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• Ако имате достатъчен бюджет за 

разработването на доста по-скъп бот 

• Ако сте голяма организация и работите в 

различни направления и сфери 

• Ако вашите потребители и клиенти трябва да 

се справят с различни задачи едновременно и 

имат постоянен достъп до микрофон. 

A.2. Ползи от разработването на чатбот  

2.1. За какво най-често се използват чатбот технологиите? 

 

2.1.1. За предоставяне на обща информация на крайни потребители 

 

Информационните чатботове или такива за „Най-често задавани въпроси“ са създадени, за да 

предоставят на потребителите предварително определена информация, която е налична от 

стационарен източник. Тези ботове могат да бъдат както базирани на текстови съобщения, така 

и използващи гласови команди и целта им е да отговарят коректно на запитвания на 

потребителите.   

 

2.1.2. За общ преглед на информация8 

 

Ботовете за преглед на данни помагат да се справим с голям обем от данни, които се събират и 

натрупват в наши дни. Това позволява на потребителите лесно да ги класифицират в различни 

категории и в зависимост от нуждите си за последващ анализ. Такива данни могат да бъдат: 

честота на думите (което е свързано с изброяване на честотата на поява на предварително 

избрани думи в даден текст), лексикографски данни (които се фокусират върху семантиката и 

взаимоотношенията между речниковия запас в текста), клъстъризирани данни (които 

проследяват комбинации от думи, цифри, определени характеристики и пр, групирани в близки 

класове), намаляващи / увеличаващи се йерархични класификации и под. Този тип ботове 

извличат информация от различни източници (интернет страници, социални медии, текстове, 

бази данни със снимки или данни и др.) и я превръщат в лесни за разчитане формати, които 

могат след това да бъдат преглеждани и сравнявани.  

 

 

 

 
8 Text mining foundations that can help you to train chatbots | by Juliano Statdlober | DataDrivenInvestor 

Ботове, 

използващи 

гласови 

команди  

https://medium.datadriveninvestor.com/text-mining-foundations-that-can-help-you-to-train-chatbots-daeb0c81cfe9


 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of 
the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information 

contained therein 

 

2.1.3. За забавление9 

 

Чатботовете за забавление се създават, за да могат потребителите да се забавляват или за 
други медийни цели. Примери за такива ботове са:  

• Бот за телевизионни програми, който позволява на потребителите лесно да следят 

различните категории канали или доставчици на медийни услуги. 
• Бот за викторина, който предоставя лесен достъп до забавни въпроси за викторина и 

накрая дава възможност бързо да се събират точките от верните отговори.  
• Бот за гатанки, който ангажира клиените в различни маркетингови игри и ги препраща 

към интернет страницата на компанията в търсене на допълнителна информация или 
правене на покупка.  

• Бот за кино, който позволява на клиентите да прочетат информация за даден филм, да 
търсят из различни жанрове и категории и да запазят билет за прожекция. 

• Новинарски и медийни ботове, които помагат на потребителите да търсят из различни 
категории, да получават бърз достъп до новини от различни области и източници, и ако 
желаят – да получат помощ как да се абонират за някоя категория.  

• Ботове за социални медии, които помагат на потребителите да търсят информация и 
съдържание из приложения като YouTube, Messenger, WhatsApp и др.  

• Ботове за подкастове, които помагат на потребителите лесно да намерят интересна 
информация по тема, от която се интересуват, да се абонират за подкаст или да 
получават редовна информация за нови записи.  

2.1.4. За обучение, насочено към учещия 

 
Обучителните чатботове позволяват на обучаемите да търсят из различни курсове и 

обучително съдържание, предлагано от образователните институции по света. Някои от тях 

предоставят информация за цените на курсовете, продължителността им, сроковете за 

записване и пр. и така помагат на курсистите да сравняват и да се ориентират кои по-добре 

отговарят на обучителните им нужди. Други чатботове действат като ефективни обучителни 

асистенти и помагат на обучаемите по-добре да разбират преподаваното съдържание, да 

повишават нивото си на участие и ангажираност по време на уроците, помагат им при писането 

на домашните и курсовите проекти, отговарят на запитванията им и пр. Някои ботове могат 

дори да бъдат въвлечени в процеса на оценка или да действат като самообучителен 

инструмент, наред със занятията, водени от обучител.  

 

 

 
9 The 6 types of chatbots - Which one do you need? (engati.com) 

https://www.engati.com/blog/types-of-chatbots-and-their-applications
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2.2. В кои области и индустрии чатботовете са най-чесно използвани? 

Чатботовете могат да бъдат използвани в различни бизнес сфери и индустрии, като: 

• Финанси, пътуване, туризъм и търговия на едро и дребно. Тук те могат да предоставят 

базисна информация за продуктите и услугите на компанията, да помагат за 

автоматизация на прости транзакции, правене на заявки или възстановяване на разходи, 

за задържане на вниманието на потребителите като им се изпращат напомняния, 

специални оферти и др. По този начин ботовете повишават ангажираността, познанията 

за марката и подпомагат дейностите на корпоративните социални медии.   

• Маркетинг и продажби. В този случай те могат да подсилват ангажираността на 

клиените към интернет страницата на компанията или каналите й в социалните мрежи, 

да повишат проактивността на посетителите и да им продават повече продукти или 

услуги. Чатботовете могат да правят и малки проучвания или викторини за продуктите 

на компанията, да предлагат отстъпки или нови оферти, да събират абонати за 

бюлетините, продажбени договори или обратна връзка от клиентите или дори да 

обучават потенциални клиенти за спецификите на предлаганите продукти или услуги. В 

някои случаи могат да предоставят информация за огранизационната култура, като така 

помагат на компаниите да достигат до по-широка аудитория и да привличат по-

подходящи кантидати за работа или последователи. Всичко това повишава клиентското 

преживяване с марката и изгражда по-добри взаимоотношения с нея.  

• Клиентско обслужване и подкрепа. Тук ботовете позволяват на компаниите по-добре да 

отговарят на очакванията на съвременните клиенти за обслужване 24/7 и за незабавно 

решаване на техните проблеми и оплаквания. Чрез чатбота организацията може да 

увеличи услугите, които предлага на по-ниска цена, да помогне на потребителите бързо 

да решат прости проблеми или да подадат оплакване, да получат отговор на често 

задаван въпрос, да си запазят час за среща със служител и пр. По този начин ботовете 

могат да действат като асистенти на първа линия за решаването на прости и често 

срещани проблеми и да позволят на екипа за техническа поддържка на организацията 

да се фокусира върху по-сложните случаи.  

• Копаене на данни и управление на записите. Тук ботовете могат да помагат на 

компаниите да обработват големи обеми от данни по предварително зададени 

категории или критерии. Това помага на експертите да извличат „разрези“ в лесни за 

обработка формати и лесно да анализират записи и тенденции, както и да правят 

прогнози.   

• Правни услуги. Тук ботовете могат да водят и да помагат на хората да подготвят или 

попълнят елементарни правни документи.   

• Здравеопазване10. Тук ботовете могат да предоставят базисна и надеждна информация 

за пандемията КОВИД-19 или за други заболявания, да разчитат симптомите на 

пациентите, да задават последващи въпроси и да анализират данни, събрани в тяхната 

 
10 Top 30 successful chatbots of 2021 & Reasons for their success (aimultiple.com) 

https://research.aimultiple.com/top-chatbot-success/
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медицинска база-данни, след което да отведат пациента към правилния тип лекарска 

консултация. Чатботовете могат и да напомнят за рецепти или да помагат на хората да 

управляват менталното си здраве11.  

• Човешки ресурси. Тук ботовете могат да се използват за предварителен преглед на 

кандидатите за дадена позиция, да предоставят базисна информация по време на 

въвеждащия период, ориентацията и онбординга, да следят за удовлетвореността и 

продуктивността на служителите, да отговарят на често срещани въпроси и запитвания в 

сферата на човешките ресурси, да заявяват отпуски, да помагат в административни 

дейности като заплащане, следене на отпуските или болничните, окуражаване на 

самообучението или вътрешно-организационните обучения и под.  

• ИТ услуги. Тук чатботовете могат да играят ролята на хелпдеск и да 

създават/разпределят запитвания за помощ в областта на ИТ услугите, да напомнят на 

потребителите за важни ъп-дейти или да отговарят на елементарни въпроси.    

  

2.3. Най-често срещаните чатбот модели.  

Като цяло има два начина за създаване на чатбот. Първият е като се ангажират ИТ слециалисти, 

за да го кодират. Най-популярният език за програмиране е Python. Другият начин е да се 

използват готови матрици за кодиране и просто да добавим в тях нашето съдържание. Такива 

платформи могат лесно да се свържат с Viber, Messenger, WhatsApp, WordPress и др.   

 

По-долу са изброени някои от най-добре познатите ботове, които хората използват почти всеки 

ден, дори и да не осъзнават, че те всъщност са машини.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Източник: Siri - Apple 

 
Сири (Епъл): Създаден е през 2010 г. и е 
виртуален асистент, който използва 
гласови запитвания и интерфейс за 
обработка на естествения език. Позволява 
на потребителите да правят обаждания, да 
изпращат текстови съобщения до други 
хора, да настройват аларми, таймери и 
напомняния, да получават инструкции или 
да настройват календара си, бързо да 
проверяват факти, да правят изчисления, 
да превеждат фрази на друг език и много 
други, само като дават гласови инструкции 
на бота.  

 
11 Chatbots: In-depth Conversational Bots Guide [2021 update] (aimultiple.com) 

https://www.apple.com/siri/
https://research.aimultiple.com/chatbot/
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Източник: Google Assistant is now available on 

Android and iPhone mobiles  

Гугъл асистент: Създаден е през 2012 г. 
Наличен е на всички телефони, които 
използват Андроид, чрез приплъзване на 
екрана. Служи като помощник, инсталиран 
на платнофмите за съобщения на Гугъл. В 
допълнение асистентът може да отговаря 
на въпроси и да предлага на 
потребителите персонализирани новини и 
решения на проблеми. Може също така да 
управлява задачи, да планира деня на 
потребителя като прави резервации, 
намира най-близкия магазин, дава 
отговори в реално време, прави езикови 
преводи на запитвания на потребителите и 
под.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Източник: Alexa Skills and Features | 

Amazon.com 

Алекса (Амазон): Създаден е през 2015 г. и 
е най-успешният бот за електронна 
търговия. Има приложения за изпълнение 
на множество гласови задачи и е по-умел 
от всеки друг чатбот12. Алекса може да 
помогне на клиентите при пазаруване, 
слушане на музика, попълване на анкети, 
пеене на караоке, управление на 
ежедневните задачи, календари и 
електронна поща, автоматизиране и 
управление на домашни приложения, 
задаване на въпроси и получаване на обща 
информация и преводи от друг език и още 
и още.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Източник: Cortana - Your personal productivity 

assistant (microsoft.com) 

Кортана (Майкрософт): Създаден е през 
2015 г. и е наречен на героя с изкуствен 
интелект от видео игрите „Хало“ на 
Майкрософт. Гласовият асистент помага на 
потребителите бързо да получат 
информация, да се свържат с другите, да 
проверяват календарите си, да задават 
напомняния, да добавят задачи, да 
прослушат какво ново е получено в 
пощенската им кутия, да се обадят на 
някого, да изпратят съобщение, да 
споделят файл и др. Ботът е съвместим с 
Windows 365. 

 
12 Top 30 successful chatbots of 2021 & Reasons for their success (aimultiple.com) 

https://assistant.google.com/platforms/phones/
https://assistant.google.com/platforms/phones/
https://www.amazon.com/b?ie=UTF8&node=13727921011
https://www.amazon.com/b?ie=UTF8&node=13727921011
https://www.microsoft.com/en-us/cortana/
https://www.microsoft.com/en-us/cortana/
https://research.aimultiple.com/top-chatbot-success/
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Източник: Google AI Blog: Towards a 

Conversational Agent that Can Chat 
About…Anything (googleblog.com) 
 

Меена (Гугъл): Това е многоаспектен 
чатбот с отворен домейн, който беше 
официално обявен в началото на януари 
2020 г. Моделът разполага с 2.6 милиарда 
параметъра и е обучен в крайни невронни 
разговори, като така може да отговаря 
коректно на разнообразни разговорни 
контексти. Разработчиците казват, че 
Меена може да провежда разговори, 
които да по-чувствителни и специфични в 
сравнение с останалите съществуващи 
чатботове. Сред най-големите подобрения 
е новата оценителна метрика, базирана на 
човешката интеракция, наречена 
„Sensibleness and Specificity Average“ 
(SSA). Всичко това позволява на Меена да 
разбира човешки езици и емоции и да 
отговаря на такива като гняв, любов, тъга и 
др., както и да класифицира неща, да 
прави предположения, да разпознава 
критично мислене и логически съждения. 

 
 

 
 
Източник: Watson Assistant - Intelligent virtual 

agent | IBM 
 
 
 
 
 

Асистент Уотсън (IBM): Това е облачно-
базиран асистент с изкуствен интелект, 
който се фокусира към решаването на 
проблеми на клиентите. Предоставя бързи, 
ясни и точни отговори на запитвания на 
потребителите чрез различни платформи 
за съобщения, приложения, устройства и 
канали. Ботът използва изкуствен интелект 
и обработка на естествения изик и се учи 
от клиентската удовлетвореност. Това му 
помага да подобрява способностите си да 
решава проблеми и да улеснява досадни 
търсения. Асистентът също така 
оптимизира взаимоотношенията като 
проучва контекста и намалява досадата, 
идваща от повтарящите се въпроси. По 
този начин създава по-добро клиентско 
преживяване. Ботът е лесно съвместим с 
различни екосистеми, платформи и 
инструменти за обслужване на клиенти.  

 

https://ai.googleblog.com/2020/01/towards-conversational-agent-that-can.html
https://ai.googleblog.com/2020/01/towards-conversational-agent-that-can.html
https://ai.googleblog.com/2020/01/towards-conversational-agent-that-can.html
https://www.ibm.com/cloud/watson-assistant
https://www.ibm.com/cloud/watson-assistant
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2.4. Бъдещето на чатбот технологията. 

Въпреки, че някои проучвания показват, че ако имат възможност, 87% от потребителите все още 

предпочитат да взаимодействат с човек, а не с чатбот13, в последните години използването на 

чатбот технологии постоянно нараства. Така в наши дни 25% от хората казват, че биха 

разговаряли както с човек, така и с чатбот, стига това да доведе до желания резултат14. Това е 

още по-типично за новите поколения, и особено за поколенията Y и Z, които са израстнали с 

дигитални устройства в ръцете и са напълно отворени към технологиите и виртуалните 

асистенти.  

 

Сред ползите, които могат да дадат чатботовете, са:  

 Налични са 24/7 и не се раздразват от повтарящи се или досадни и скучни въпроси. Така 

могат да повишат клиентското преживяване и лоялността към марката.  

 Спестяват пари като значително намаляват времето за отговор на клиентските 

запитвания. 

 Повишават клиентската удовлетвореност с 24 %15. 

 Могат да освободят хората от елементарните задачи и да им позволят да се насочат към 

по-сложните проблеми.  

 Позволяват да се събират и обработват голямо количество данни и да се предоставят 

във формати, които са лесни за разчитане. Това помага по-добре да се разбират 

клиентите и потребителите, както и техните нужди.  

 По-добре отговарят на очакванията на днешните обучаеми, които искат персонализиран 

подход, микро-обучение и постоянен достъп до навременна и лесна за използване 

информация и обучително съдържание.  

 

С увеличаващото се време, което прекарваме онлайн, промяната на навиците ни и все по-

нарастващото използване на електронната търговия и онлайн обучението, както и с 

навлизането на „интернет на нещата“ и „интернет на стоките“, бъдещето на чатбота изглежда 

бляскаво. Затова и всяка инвестиция в чатбот технология би довела до по-голяма 

възвръщаемост на инвестицията и до повишаване на въвлечеността и задържането на 

потребителите.  

 

Според интернет страницата за дигитално предлагани стоки и онлайн услуги AppSumo, 

характеристиките на бъдещите чатботове ще включват16: 

 

 

 

 
13 Where chatbots are headed in 2020 | by Sara Yin | Chatbots Magazine 
14 Where chatbots are headed in 2020 | by Sara Yin | Chatbots Magazine 
15 Where chatbots are headed in 2020 | by Sara Yin | Chatbots Magazine 
16 Ultimate Guide to Chatbots 2020 - Examples, Best Practices & More (appsumo.com) 

https://chatbotsmagazine.com/where-chatbots-are-headed-in-2020-4e4cbf281fc9
https://chatbotsmagazine.com/where-chatbots-are-headed-in-2020-4e4cbf281fc9
https://chatbotsmagazine.com/where-chatbots-are-headed-in-2020-4e4cbf281fc9
https://blog.appsumo.com/ultimate-guide-to-chatbots-2020/
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Тъй като чатботовете едва ли някога ще се изравнят с хората по отношение на емпатията и 

разбирането на другите, най-голямото предизвикателство пред разработчиците на чатбот 

технологиите е да намалят тази разлика и ясно да покажат какво следва да се възлага на 

ботовете и какво да остане за хората.  

  

Машинно обучение 

Вместо да бъдат обучавани, 

ще разчитат повече на 

самообучението чрез 

анализиране на необработени 

данни и предишен опит. 

Интернет на чатботове 

„Интернетът на нещата“ е 

вече тук. Може би 

следващото голямо нещо е 

„интернетът на чатботовете“, 

при който те могат да учат и 

обменят информация един с 

друг. 

Гласовите асистенти, базирани на 
изкуствения интелект, навлизат в 

ежедневния ни живот 

Съществуващата технология все 

още не решава всички наши 

проблеми. Но бизнесът по света 

вече я използва за най-

невероятни неща. 
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Част B: Чатбот технологиите в обучението на 

възрастни  

B.3. Обучението, базирано на чатбот технологиите – 

някои основни определения и ползи 

3.1. Фокус върху дизайна, насочен към потребителя и съдържанието  

В наши дни всеки проверява смарт телефона си и сърфира в социалните мрежи или на различни 
интернет страници на всеки няколко минути. Това е особено характерно за новите поколения Y 
и Z, които са израстнали с мобилни устройства в ръцете си. Това нарастващо използване на 
технологиите променя начина, по който разбираме информацията и учим нови неща.  

Проучване, проведено от Майкрософт през 2015 г. показва, че в сравнение с данните за 2000 г, 
времето, през което задържаме вниманието си върху дадено нещо, е намаляло до само 8 
секудни17. Въпреки, че след това няма официални данни, някои маркетолози предполагат, че 
сега този период е намалял още повече и че губим концентрация след само 3 секунди.  

 

 

 

 

 

В допълнение, новите алгоритми за SEO-оптимизация и за предоставяне на информация, 
насочена към потребителя, в социалните медии и различните маркетингови канали и интернет 
платформи влияят на очакванията на обучаемите от самото учене.  

Днешните обучаеми не искат просто да получават обща информация и познания по темата. Те 
се стремят към персонализирано съдържание и среда за микро-учене, които директно 
съответстват на техните нужди и очаквания. Също така искат да имат достъп до учебните 
материали от по-малки устройства, като смарт телефони и таблети, и да могат да го правят в 
движение, когато имат няколко свободни минути (примерно докато се возят във влака или 
автобуса, чакат за среща или в задръстване, имат кафе-пауза и под).  

 
17 Science: You Now Have a Shorter Attention Span Than a Goldfish | Time 

Когато търсят нещо онлайн, на някоя интернет страница, потребителите четат най-много 

28% от думите, които срещат, като по-вериятният процент е дори 20%. Проучване показва, 

че средният престой на една страница продължава по-малко от минута и потребителите я 

напускат след само 10-20 секунди.  
 

(Impact of Social Media on Our Attention Span and its Drastic Aftermath | Countercurrents) 

https://time.com/3858309/attention-spans-goldfish/
https://countercurrents.org/2021/04/impact-of-social-media-on-our-attention-span-and-its-drastic-aftermath/
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Всичко това променя начина, по който обучителите, учителите и преподавателите подхождат 
към обучителния процес и предефинира мястото на дигиталните технологии, системи и 
инструменти в залите за обучение.  

 Принципи на микро-ученето и обучението, фокусрано върху потребителя  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучението, насочено към потребителя, е фокусирано върху личността на обучаемия, неговите 
нужди и интереси. Те са поставени в основата на изготвянето на учебната програма. По този 
начин съдържанието постоянно се адаптира към индивидуалните обучителни нужди и области 
на подобрение и позволява на обучаемия да учи със собствената си скорост, без да се сравнява 
или да бъде обезкуражаван от напредъка на другите.  

 

Насочено е към предоставянето на кратко 

обучително съдържание. 

Тези части от знание и информация 

трябва да са директно насочени към 

нуждите на обучаемия. 

Базирано е на персонализирани и 

насочени към потребителя 

обучителни канали и практики, 

които въвличат обучаемите. 

 

Обучителното съдържание 

трябва да бъде пряко 

използваемо и много 

практически ориентирано. 

Предоставя подходящо за 

обучаемия съдържание и фокус 

върху смисъла и въвлечеността в 

процеса. 

Обучителното съдържание трябва да 

е достъпно по всяко време и от 

всякъде. 

Всяка част от знанието и 

информацията е създадена по такъв 

начин, че да обхваща завършен урок, 

който може или да е част от по-голяма 

програма, или да е самостоятелна 

обучителна едицица. 

Позволява на обучаемите самостоятелно да 

решат какво, кога и колко бързо да учат.  

Микро-учене  
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 Персонализирано учене и дизайн, фокусиран върху съдържанието, чрез чатбот 
технологии  

По-голямата част от онлайн обучителните инструменти разчитат на еднопосочно предоставяне 
на информация от експертите, които са написали документа, подготвили са визуализационния 
материал, записали са видеото или подкаста и др. Тази информация обикновено е „качена“ в 
MOOC-среда, на интернет страница или в каналите YouTube или Vimeo. Съдържанието е 
подготвено за обобщен „средностатистически“ обучаем, за когото авторът е решил, че той или 
тя се интересува от един или друг аспект на темата.   

Дизайнът, фокусиран върху съдържанието, е насочен първо върху материала, който 
обучителят иска да предаде, и след това са добавени свързани с него елементи. Така 
взаимодействието със съдържанието определя електронните системи и включените 
технологични процеси, както и отношенията между различните канали, в зависимост от 
обучителния контекст и специфичното съдържание на темата18. Разработването на 
обучителни материали, фикусирани върху съдържанието, позволява интерактивност и 
персонализация на обучението, в зависимост от индивидуалните нужди, умения, интереси и 
способности на учещия. Това подпомага фокусираното и ориентираното към резултата 
взаимодействие между преподавателя или обучителя от една страна и обучаемия – от друга.  

Съвременните обучителни чатботове разчитат на „направените по поръчка“ обучителни 
елементи, които се основават на различни сценарии или на машинно обучение. Те събират и 
обработват различни данни, което позволява да се разработят изцяло персонализирани 
обучителни програми, насочени към нуждите и областите на подобрение на всеки обучаем. 
Ботовете дават възможност на учещите да контролират своето обучително пътешествие. По 
този начин създават обучителна среда, основана на сътрудничеството, която позволява 
ефективно споделяне на информация, окуражава двупосочната комуникация и намалява 
неяснотата и двусмислията от взаимодействията с материала.  

 

 

 

 
18 Document (dcu.ie) 

Всичко това дава на обучаемите усещане за 

свобода и контрол върху процеса на учене, както 

и възможност лесно да следят напредъка си. 

http://doras.dcu.ie/15959/1/Content-Driven_Design_and_Architecture_of_E-Learning_Applications.pdf
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 Обучителните чатботове предоставят чудесна възможност за индивидуално 
преподаване и персонализирано учене  

Тези чатботове създават персонализирана обучителна среда и прилагат игровизацията в 

образователните дейности. Това им позволява да „водят“ обучаемите през целия процес на 

учене. Също така могат да отговарят на въпросите и запитванията им, да предоставят 

допълнителна информация (препратки към документи за четене, изображения, видео или аудио 

записи и под.) и да създават обучително преживяване, което е много подобно на 

индивидуалното преподаване.  

 

Така обучаемите са въвлечени в диалог с 

„техния“ личен преподавател, лесно виждат 

областите, където изостават, и могат да следват 

собствената си скорост на учене.  

Ученето с обучителен бот е като да имаш през цялото време под ръка експерт с цялото 

знание и опит, които притежава. Обучаемият може да се допита до този експерт и да 

получи навременен съвет. Това променя начина, по който се случва самото учене, и го 

прави динамично и персонализирано, а не статично.  

 
(10 Reasons You Need To Use Chatbots For Learning Support - eLearning Industry) 

Обучителните чатботове могат да бъдат в ролята на личен преподавател, 

който дава индивидуални лекции и адаптира работата и обучителната 

програма спрямо възможностите на обучаемия. Това ги прави по-логичната 

и достъпна алтернатива на личното обучение.  

 
(Chatbots In Education: Applications Of Chatbot Technologies - eLearning Industry) 

https://elearningindustry.com/chatbots-for-learning-support-10-reasons
https://elearningindustry.com/chatbots-in-education-applications-chatbot-technologies
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3.2. Фокус върху ангажираността, интерактивността и диалога  

Активното включване и диалогът с обучаемите са изключително важни за ефективния 

обучителен процес. За да се постигне това, трябва да са налични следните ключови фактори: 

➢ Ангажираност на обучаемите с преподаваното съдържание и използваната 

методология. 

➢ Интерактивност на предлаганите инструменти и подходи, така че учещите да бъдат 

активни участници в процеса, а не пасивни получатели на информация. 

➢ Практическа приложимост на преподаваното знание и информация, така че обучаемите 

директно да го използват в ежедневната си работа и живот.  

 

Независимо от преподаваната тема, винаги има части, които са досадни и изискват четене на 

дълги текстове или запомняне на факти. Те могат да бъдат доста скучни дори и за най-

отдадените на учене обучаеми, особено ако са от т.нар. поколения на Милениалите или Y и Z, 

които са свикнали да получават бързи и пряко свързани с темата отговори от интернет или чрез 

различни източници – видео, интернет страници, търсачки или социални мрежи.   

 

Образователните чатботове могат да създадат по-ангажиращи обучителни преживявания в 

учебната зала, тъй като19: 

➢ Могат да дадат незабавни отговори на най-често срещаните въпроси на обучаемите. 

➢ Използват „дърво на решенията“ или машинно обучение, за да водят учещите през 

серия от въпроси и отговори и да разберат по-добре техните нужди или преподавания 

предмет. 

➢ Могат лесно да предоставят допълнителна информация или препратки към външни 

източници по темата, които могат да помогнат на обучаемите по-добре да я разберат.  

➢ Могат дори да определят дали учещите разбират материала и дали са внимателни по 

време на сесиите20.  

 

  

 
19 Get Schooled by AI: Use cases of Chatbots for Education - Acquire 
20 Chatbot applications in education. Can they teach us? (engati.com) 

https://acquire.io/blog/use-cases-of-chatbots-for-education/
https://www.engati.com/blog/chatbot-applications-in-education
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Както Бил Гейтс споделя е едно интервю за The 

Verge21, чатботовете играят ролята на 

преподаватели с изкуствен интелект и 

окуражават диалога в обучителния процес. По този 

начин те влизат в ролята на „знаещ човек, който е 

под ръка“ – ментор, коуч или просто приятел, с 

когото можеш да разговаряш, ако си объркан по 

темата.  

 

 

 

Как чатботовете могат да повишат интерактивността и диалога в обучителната зала22? 

❖ Въвличат потребителите в диалог, базиран на различни сценарии, което спира 

еднопосочното преподаване, характерно за видео или аудио лекциите. Така обучаемите 

остават мотивирани и ангажирани, докато напредват в съдържанието. Чатботовете 

подканват учещите, окуражават ги, когато успяват с нещо, поставят акцент върху най-

важните теми и ги забавляват, като им дават релевантна информация или допълнителни 

ресурси по темата.  

❖ Позволяват на обучаемите веднага да получат правилен отговор на въпрос или проблем, 

с който се сблъскват, като по този начин им дават съпътстваща подкрепа. 

❖ Ботовете имат собствена „личност“ и когато са добре обучени, могат да 

взаимодействат като хора и да въвличат потребителите в естествен човешки разговор. 

Това ги прави подходящи за обучаеми от всякакви възрасти.  

❖ Ако са обучени, ботовете дори могат периодически да поставят различни 

предизвикателни задачи на обучаемите, като така ги държат ангажирани в процеса.  

 

Как чатботовете могат да повишат ангажираността на обучаемите в процеса на учене?  

➢ Те са на разположение 24/7 и никога не се уморяват или отегчават от повтарящите се 

въпроси. По този начин обучаемите имат достъп до тях по всяко време, за да продължат 

с обучението си. 

➢ Позволяват преподаването да се случва на равномерни интервали през деня, което е по-

ефективно в сравнение с целодневното обучение. Така те са отлично средство за микро-

учене. 

 
21 Can AI fix education? We asked Bill Gates - The Verge 
22 How Chatbots Could Be The Future Of Learning - eLearning Industry 

 

 [При преподавателя с 

изкуствен интелект,] … 

познаваш някого, на когото 

можеш да изпратиш мейл и 

той веднага ще те поправи … 

Бил Гейтс 

https://www.theverge.com/
https://www.theverge.com/
https://www.theverge.com/2016/4/25/11492102/bill-gates-interview-education-software-artificial-intelligence
https://elearningindustry.com/chatbots-future-learning
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➢ Никога на губят търпение и нямат нужда от почивка, за да си отдъхнат. Така могат да 

бъдат „на разположение“ толкова дълго, колкото обучаемият има нужда от тях. 

➢ Оставят учещият сам да реши кога да започне „разговора“. Така му позволяват да  

контролира цялото преживяване. Това окуражава обучаемите да следват собствената 

си скорост за напредване с материала и за постигане на обучителните резултати, които 

очакват. 

➢ Като постоянно окуражават потребителите да продължат взаимодействието, ботовете 

им помагат да се чувстват подкрепяни по време на процеса, дори и когато имат 

проблеми с усвояването на някоя тема. Така учещите винаги знаят, че има някой, когото 

могат да попитат за поясняващ въпрос или да помолят за допълнителна информация, за 

да довършат задачата.    

 

B.4. Чатботовете като инструмент в подкрепа на 

обучителите 

4.1. Как да включим чатбот технологиите в обучителния процес? 

Сред най-големите предимства на чатбот преподавателите са, че те са „на разположение“ всеки 

ден от седмицата и по всяко време. Те не се уморяват, отегчават, не боледуват, не им се 

доспива и не са претоварени с други задачи. Също така не забравят краен срок и нямат нужда 

от време, за да си спомнят нещо или да намерят правилния документ или препратка към 

материал, от които обучаемият се нуждае в момента.  

 

Така обучителният опит с чатбота може да изглежда като приятелски разговор с опитен ментор 

или обучител и винаги е много личен и „право в темата“23.  

 

 

  

 
23 How Chatbots Could Be The Future Of Learning - eLearning Industry 

https://elearningindustry.com/chatbots-future-learning
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В образователния процес чатботовете могат да бъдат в ролята на24: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 Donald Clark Plan B: 10 uses for Chatbots in learning (with examples) 

Обучителни асистенти на първа линия,  

които позволяват на обучителите да се фокусират 

върху образователната страна на процеса и им 

освобождават време за по-сложните въпроси 

За въвеждането на обучаемите в 

организацията, процедурите и 

програмата: Обикновено новите курсисти 

имат еднотипни и предвидими въпроси, на 

които един асистент с изкуствен интелект 

лесно може да отговаря.  

За отговаряне на често задавани въпроси от страна на обучаемите 

и за предоставяне на допълнителна информация при поискване: 

Чатботовете могат да се погрижат за административни задачи като 

разясняване на дължината на курсовите проекти, критериите за 

оценка, параметрите за групови задачи, препратки към формуляри 

или други документи, които трябва да се попълнят и др. 

Обикновено това са предвидими въпроси или запитвания в  

определена област, които имат ясно определени и стандартни 

отговори. 

За подкрепа на обучаемите по време на обучителния 

процес: Това включва изпращане на напомняния за 

крайни срокове, подсещане на учещите да прочетат 

някакъв материал, да предадат есетата, проектите или 

курсовите си работи, да участват в групови дейности и 

др. Това им помага да останат ангажирани с курса.  

https://donaldclarkplanb.blogspot.com/2017/12/10-uses-for-chatbots-in-learning-with.html
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В допълнение на всичко това, използването на чатбот технологиите в обучението може да 

промотира включеността в учебните зали (физически или виртуални)25.  Тъй като не всеки 

обучаем учи по един и същ начин, чатбот преподавателите могат да помагат на учещите със 

специални потребности да получат индивидуална помощ и допълнителна подкрепа по време на 

урока. Ботът с изкуствен интелект може да анализира обучителните нужди на всеки обучаем и 

да определи кой би имал проблеми със съдържанието и ще се нуждае от допълнителна помощ. 

Така обучаемите с образователни дефицити или с увреждания могат да учат със собствения си 

ритъм и да получават адекватна индивидуална подкрепа през цялото време.  

 

 
25 Get Schooled by AI: Use cases of Chatbots for Education - Acquire 

Съ-обучители,  

които съдействат на обучителите и 

преподавателите в процеса, като помогат на 

обучаемите да постигнат обучителните си цели 

Влизат в ролята на личен преподавател на 

обучаемия: Ботовете могат да влязат в ролята на 

т.нар. „Сократов учител“ и да задават серия от 

бързи въпроси, да препитват учещите и да дават 

окуражаваща обратна връзка. Така могат да 

надградят съществуващите курсове и да поощрят 

ангажираността.  

Влизат в ролята на експерт в съответната 

област: Чатботовете могат да помагат и да 

окуражават обучаемите да задълбочават 

знанието си или да повишават уменията си в 

определена област. В този случай могат да 

предложат допълнителен модул за напреднали, 

който е специално насочен към компетенциите, 

които учещият иска да развие.  

Влизат в ролята на ментор: В този случай ботът 

с изкуствен интелект разбира контекста и не 

само отговаря на въпросите, но и съветва 

обучаемите как сами да намерят необходимата 

информация, помага за решаването на проблеми, 

окуражава диалога и критичното мислене и 

„отваря“ кръгозора на обучаемия. 

Помагат в процеса на оценка: Чатботовете могат 

да бъдат включени в процеса на обработка на 

тестовете или въпросниците за обратна връзка 

или при даването на индивидуална обратна 

връзка върху писмените есета. Ако са добре 

обучени, могат дори да бъдат въвлечени в 

оценяването на есетата, като така автоматизират 

процеса и спестяват ценно време на обучителите.  

https://acquire.io/blog/use-cases-of-chatbots-for-education/
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През 2017 г. Ларт Сатоу разработва модел, който описва нивата на намеса, която обучителните 

асистенти с изкуствен интелект могат да предоставят26: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26 Chatbots for learning: A review of educational chatbots for the Facebook Messenger - ScienceDirect 

Ниво 1 
Новите обучаеми получават персонализирани съобщения от обучителния 

асистент с изкуствен интелект. 

Ниво 2 

Обучителният асистент с изкуствен интелект дава съвети за обучителните 

материали, предлага последващи стъпки, възможни сътрудници и експерти за 

съвместно обучение. 

Ниво 3 
Обучителният асистент с изкуствен интелект отговаря на често срещани 

въпроси, поставяни от учещите. 

Ниво 4 

Обучителният асистент с изкуствен интелект очертава стъпките, които 

трябва да се извървят, за да се постигнат индивидуалните обучителни цели 

и наблюдава напредъка в ученето. 

Ниво 5 Обучителният асистент с изкуствен интелект дава персонализирани 

коментари и обратна връзка. 

Ниво 6 

Обучителният асистент с изкуствен интелект предлага индивидуални 

коментари и поощрения, анализира персоналните обучителни очаквания и 

дава инструкции в процеса на учене. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131520300622
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4.2. Как да използваме чатбот технологиите в онлайн, смесеното и 

присъственото обучение?  

 

Освобождавайки обучителите от повтаряемите задачи, като отговаряне на прости въпроси, 

проверяване на тестове или възпроизвеждане на предварително запомнени факти и учебно 

съдържание, чатботовете им дават възможност да се фокусират върху изграждането и 

поддържането на по-добри отношения с обучаемите. По този начин тренерите и 

преподавателите могат да направят работата си по-значима и приятна.  

 

В същото време, тъй като ботовете разчитат на автоматизирани решения, те могат да дават 

бърз, фокусиран и лесен достъп до релевантна информация на различни групи обучаеми. След 

като са добре обучени, често са много по-евтино и бързо решение в сравнение с 

преподавателите и позволяват на доставчиците на обучения да обучават много учещи се по 

едно и също време. Това прави чатботовете особено подходящи за масови онлайн курсове.  

 

Как чатбот преподавателят може да помага и подкрепя или да замени и допълни обучителя? 

 

 

 

  
 

 

 

 

Онлайн 
обучения

Смесени обучения

Присъствени 
обучения

Като предоставя допълнителна 

информация по темата 

Като задава въпроси, за да 

провери разбирането на 

обучаемите 

Като прави менторинг на развитието на обучаемите 

Като влиза в ролята на обучителен асистент на първа линия 

Като оценява напредъка на курсистите 

Като влиза в ролята на обучителен асистент на първа линия 

Като влиза в ролята на преподавател, който 

дава допълнителна информация и препратки по 

темата на курса 

Като задава въпроси, за да провери 

разбирането на обучаемите 

Като влиза в ролята на преподавател, 

отговорен за процеса и дава обратна 

връзка  

Като оценява напредъка на курсистите 

Като въвлича и води курсистите в 

различни игрови преживявания 

Като следи за посещаемостта и 

изпраща допълнителни 

материали на обучаемите, които 

са пропуснали урок или ги 

окуражава да задават въпроси 

през чатбота 

Като влиза в ролята на експерт в областта 

Като въвлича обучаемите в практически игри и 

индивидуални дейности за оценка 
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Няколко сценария как да включим чатбота в присъствените и/или онлайн обучения: 

 

 

 

 

• За поясняване на аспекти от темата, които 

някой от обучаемите не е успял напълно да 

разбере.  

• За отговаряне на въпроси на обучаеми по 

слайдовете или видео материалите, които 

обучителят е представил, като така се 

пояснява определен аспект от темата.  

• За даване на конкретни препратки или 

допълнителна информация за един или друг 

аспект на темата, в който някой от обучаемите 

иска да задълбочи познанията си.  

 

 

 

 

 

 

• За окуражаване на курсистите да се включат в 

онлайн обучителна игра по темата, която 

симулира определен аспект на основното 

съдържание и в която обучаемите могат да 

упражнят уменията си.  

• За включване на курсистите в сесии с въпроси и 

отговори от интерес за тях, с което да 

задълбочат знанията и уменията си по темата. 

 

 

 

 

 

• На ботовете може да бъде възложено изнасянето на цялостно или частично обучително 

съдържание по време на сесията, като така напълно заместят човека. Това е подходящо 

за входно ниво на съдържанието и окуражава самообучението и непрекъснатото 

развитие на обучаемите.  

Чатботовете обучаващи наред с тренерите и преподавателите по време на сесията 

Чатботовете в ролята на онлайн обучители в онлайн курсове 

 

Това създава усещане за 

диалог между обучителите 

(хора и ботове) и обучаемите 

без да нарушава цялостния 

обучителен процес за 

останалите  курсисти 

Чатботовете в ролята на съ-обучители в смесени курсове  

 

Това добавя забавен 

елемент към курса и 

мотивира обучаемите да 

продължат 
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• Могат да ангажират обучаемите в различни 

викторини и упражнения, с които да ги 

подготвят за финалния изпит, да подобрят 

компетенциите им по въпроси, на които са 

се провалили, или да се упражнят в нещо, в 

което не се чувстват много сигурни.  

• Могат да предложат тестове от типа 

„Вярно/Невярно“ или въпроси с няколко 

възможни отговора, с цел проверка на 

напрадъка на обучаемия. 

• Могат да събират обратната връзка от 

курсистите под формата на „затворени 

въпроси“ (с „Да/Не“ отговори) или на 

„отворени въпроси“. Събраните данни 

могат да бъдат анализирани от бота и доставени в удобен за потребителите формат, 

така че да бъдат лесно прегледани и анализирани от обучителите и доставчиците на 

обучения. Това може допълнително да подобри предлаганите курсове и напредъка на 

обучаемите. 

5. Чатботът в подкрепа на крайните обучаеми – как да използваме 

чатбот технологиите за повишаване на самообучението  

Обикновено хората учат най-добре, когато се изправят пред някакъв проблем или ситуация, в 

която се нуждаят от непосредствен отговор или съвет как да излязат от нея. Те задават въпрос 

и очакват да получат правилен отговор или насоки какво да направят след това. Този естествен 

начин на задаване на въпроси и получаване на отговори намалява препятствията (реални или 

ментални) пред ученето. Така то става по-естествено в сравнение с присъственото и онлайн 

обучението, които изискват допълнителни усилия и високо ниво на концентрация от страна на 

учещия.  

Тъй като чатботовете въвличат обучаемите в общуване от типа „въпрос - отговор“ и в различни 

игрови сценарии, те правят ученето бързо, фокусирано и забавно. В допълнение всеки чатбот 

има свое име и личностен профил. Когато общуваме с него, имаме усещането че разговаряме 

със знаещ колега или обучител, който ще ни води през процеса и ще ни помага да изпълним 

задачата.  

Ние се доверяваме на бота и сме готови да учим от и с него. Това е дори по-характено за 

учещите от поколенията на т.нар. „Милениали“ или Y и Z, които са свикнали да разчитат на 

Чатботовете в помощ на тестването на курсистите 

 

Това спестява ценно време на 

обучителите и им позволява да 

се фокусират върху по-важните 

аспекти на обучителния процес 

като самото преподаване, 

развиване на ново съдържание 

и подобряване на курсовете.   
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интернет, социални медии и обучителни асистенти с изкуствен интелект за събиране на 

различна информация, учене на нови неща и изпълнение на задачите.  

От друга страна чатботовете могат лесно да бъдат свързани с много от популярните канали за 

съобщения, като Messenger, Viber, WhatsApp и др, с интернет страници на организации, както и 

с обучителни платформи. По този начин те са достъпни от всякъде и по всяко време и са 

идеално средство за самообучение и микро-учене.  

Самообучението с чатбот позволява на учещите сами да решат какво, кога и с каква скорост да 

учат. Това ги прави по-мотивирани и им дава възможност да изберат такива теми и канали, 

които отговарят на техните нужди, интереси и това, което искат да постигнат.  

Няколко възможности как да използваме чатботовете за окуражаване на самообучението27: 

❖ За изпращане на планирани напомняния за различни теми, по които учещите са 

посетили курсове (присъствени или онлайн): Приятелско съобщение от чатбота може да 

напомни на обучаемите за един или друг аспект на темата. Това създава друг тип връзка 

в съзнанието на обучаемия, която намалява склонността за забравяне и гарантира, че 

темата е по-добре запомнена и приложена в дългосрочен план.  

❖ За въвеждане на нови концепции или аспекти на темата, която е била преподавана по 

време на курса: Всеки курс (присъствен, онлайн или смесен) е ограничен във времето. 

Това ограничава и съдържанието, което може да бъде преподадено. Чатботът може да 

продължи разговора с обучаемия и да добавя нови концепции или аспекти на темата 

седмици или дори месеци след официалния край на курса. Това може да бъде направено 

под формата на самообучение – или инициирано от самия учещ, или чрез изпращане на 

напомняния за сесии за микро-учене. По този начин обучаемите задълбочават 

компетенциите си и добавят стойност към обучителните си преживявания.  

❖ За осъвременяване на компетенциите на обучаемите по темата: Чрез кратки и   

фокусирани тестове или викторини обучаемите лесно могат да „освежат“ своите знания 

и умения по темата. Това може да стане след семинара (като част от последващите 

дейности за оценка на приложимостта след тренинга) или да бъде инициирано от самите 

учещи. Те могат от една страна да проверят реалната приложимост на преподадените 

знания и умения в ежедневната си практика, а от друга – да бъде използвано като 

осъвременяване на наученото и бъдещо подобрение.  

❖ Включване на обучаемите в игри или обучителни сценарии със съдържание по различни 

теми: Това добавя забавен елемент към обучителния процес и повишава мотивацията 

на обучаемия да учи нови неща и да напредва.  

Така самообучението с чатбот дава усещане, че имате собствен „частен“ учител, който ви е 

„под ръка“ по всяко време, когато имате нужда от него. Но за разлика от частния учител, 

чатботовете могат да правят тези индивидуални сесии по всяко време, защото не са заети с 

други обучаеми или със създаването на ново съдържание. Това прави чатбот технологиите 

много подходящи за масови само-инициитани обучения.  

 
27 Are Chatbots the Future of Training? (shrm.org) 

https://www.shrm.org/resourcesandtools/hr-topics/technology/pages/are-chatbots-the-future-of-training.aspx
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Част C: Библиография и допълнителни 

ресурси   

(на английски език) 

 

• Какво е чатбот? - What is a Chatbot | Oracle 

• Технопедия обяснява чатбота - What is a Chatbot? - Definition from Techopedia 

• Пълен наръчник на чатбота: добри практики за изграждане на интерфейс за разговори - 

Best Practices for Building Chatbots and Conversational Interfaces | AltexSoft 

• Пълен наръчник на чатбота: издание 2021 – примери, добри практики и прочие - Ultimate 

Guide to Chatbots 2020 - Examples, Best Practices & More (appsumo.com) 

• Чатботове, базирани на правилата, и чатботове, подхранвани от изкуствен интелект: 

ключови разлики - Rule-Based Chatbots vs. AI Chatbots: Key Differences (hubtype.com) 

• Каква е разликата между чатботовете, базирани на правилата, и такива, подхранвани от 

изкуствен интелект? - What's the difference between rule-based and AI-powered 

chatbots? | Capacity 

• Какво да избера за моя хотел – чатбот, базиран на правилата, или такъв, подхранван от 

изкуствен интелект? Разликата е в това - A Rule-Based or AI Chatbot? Here's the 

Difference | ReviewPro 

• Видове чатботове. Чатботовете, базирани на правилата, и чатботове, подхранвани от 

изкуствен интелект - Types of Chatbots. Rule-Based Chatbots vs AI Chatbots | 

MindTitan 

• Дизайн на интерактивни системи за разработване на чатбот - (PDF) Designing 

Interactive Chatbot Development Systems (researchgate.net) 

• Чатботове: основни правила, стратегия и добри практики - Chatbots: Basics, Strategy, 

Best Practices - Business 2 Community 

• Най-успешните 30 чатбота за 2021 и причините за техния успех - Top 30 successful 

chatbots of 2021 & Reasons for their success (aimultiple.com) 

• 6 вида чатботове – от какъв тип имате нужда? - The 6 types of chatbots - Which one do 

you need? (engati.com) 

• Видове чатботове - Types of Chatbots | Capacity 

• Наръчник на чатбота - 2021 - The Complete 2021 Chatbot Guide by ChatBot.com 

• 30+ вида чатбот / приложения в бизнеса през 2021 - 30+ Chatbot Usecases / Applications 

in Business in 2021 (aimultiple.com) 

• Основни правила за разработване на чатбот, подхранван от изкуствен интелект - 

Introduction to Chatbot | Artificial Intelligence Chatbot Tutorial (mygreatlearning.com) 

• Виртуален асистент, подхранван от изкуствен интелект, или чатбот - Chatbots: An 

Essential Guide | IBM 

https://www.oracle.com/chatbots/what-is-a-chatbot/
https://www.techopedia.com/definition/16366/chatterbot
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https://www.researchgate.net/publication/344412598_Designing_Interactive_Chatbot_Development_Systems
https://www.business2community.com/strategy/chatbots-basics-strategy-best-practices-02262993
https://www.business2community.com/strategy/chatbots-basics-strategy-best-practices-02262993
https://research.aimultiple.com/top-chatbot-success/
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https://www.engati.com/blog/types-of-chatbots-and-their-applications
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https://www.chatbot.com/chatbot-guide/
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https://research.aimultiple.com/business-chatbot/
https://www.mygreatlearning.com/blog/basics-of-building-an-artificial-intelligence-chatbot/
https://www.ibm.com/cloud/learn/chatbots-explained
https://www.ibm.com/cloud/learn/chatbots-explained
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• Чатботове: наръчник за ботове за разговори [осъвременена версия от 2021] - Chatbots: 

In-depth Conversational Bots Guide [2021 update] (aimultiple.com) 

• Накъде вървят чатботовете през 2020 - Where chatbots are headed in 2020 | by Sara 

Yin | Chatbots Magazine 

• Добри практики за разработване на чатботове през 2021 - Top Chatbot Development 

Best Practices in 2021 (aimultiple.com) 

• Видове ботове: общ преглед - Types of Bots: An Overview of Chatbot Diversity | 

botnerds.com 

• Чатботове за обучение: преглед на обучителните чатботове за Facebook Messenger - 

Chatbots for learning: A review of educational chatbots for the Facebook Messenger - 

ScienceDirect 

• Напредък, проблеми, нарушения, обещания и развитие на онлайн обучението през 2021 - 

Advances, Concerns, Distractors, Promise and Opportunity for Online Learning in 2021 | 

teachonline.ca 

• Технологии за подпомагане на обучението и педагогическите практики (3-та годишна 

конференция за обучение и преподаване) - Technology to Enhance Learning and 

Pedagogic Practices (3rd Annual Learning and Teaching Conference) - YouTube 

• Как чатботовете могат да бъдат бъдещето на обучението - How Chatbots Could Be The 

Future Of Learning - eLearning Industry 

• 10 причини защо да използвате чатбот в подкрепа на обучението - 10 Reasons You Need 

To Use Chatbots For Learning Support - eLearning Industry 

• 10 начина да използвате чатбот в обучението (с примери) - Donald Clark Plan B: 10 uses 

for Chatbots in learning (with examples) 

• Дали чатботовете са бъдещето на обучението? - Are Chatbots the Future of Training? 

(shrm.org) 

• Да учим с изкуствен интелект: примери за използане на чатбот за обучение - Get 

Schooled by AI: Use cases of Chatbots for Education - Acquire 

• Чатбот приложения в обучението. На какво могат да ни научат? - Chatbot applications in 

education. Can they teach us? (engati.com) 

• Как да повишим уменията на поколение Z и да го ангажираме в пост-пандемичната 

работна среда - Upskill Gen Z and engage them in post-pandemic workplace | World 

Economic Forum (weforum.org) 

• Дизайн, насочен към съдържанието, и архитектура на онлайн приложенията за учене - 

Document (dcu.ie) 

• Г-н Уорсън – истинският бот за учене на английски език - Resources – Mr Winston 

(mrwinstonchatbot.eu) 
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