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I. УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – СЪЩНОСТ, ОСНОВНИ 

ПОНЯТИЯ, ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ, КАТО ОБЕКТ НА УПРАВЛЕНИЕ 

 

Науката за управление на човешките ресурси – изключително богата наука с над 

100 годишна история. Основоположник се води Фредерик Тейлър. Около 50те години на 

миналия век възникват и се развиват мотивационните теории, като има над 20 

мотивационни теории. Мотивационните теории имат перманентна значимост за теорията 

и практиката. Около 90-те години са развити 3 значими направления – изграждането на 

системи за управление на човешките ресурси; изграждане на екипи и спазването на 

принципа на екипност в бизнес организациите; лидерството и лидерите в човешкото 

управление. 

Управлението на човешките ресурси е:  

 стратегически подход за въздействие върху хората във фирмата с оглед 

постигане на нейните цели; 

 направляване на поведението на служителите в трудовата им дейност по начин, 

чрез който това, което иска фирмата от тях, да го „може, иска и прави“ 

възможно най-добре всеки отделен служител; 

 с основен предмет взаимоотношенията, взаимодействието и особено 

въздействието, което мениджмънта оказва върху служителите на фирмата с 

оглед постигане на нейните цели.  

За да управляваш успешно един обект (хората) трябва да познаваш неговите 

особености. Хората имат поведение, а веществените елементи имат участие и то е строго 

детерминирано. Поведението на хората в трудовата дейност е стохастично (вероятностно). 

В трудовата си дейност под влиянието на много фактори (постоянни фактори и случайни 

фактори), човек оползотворява в различна степен своя трудов потенциал. Случайните 

фактори не подлежат на управление от мениджмънта, но трайните фактори могат да бъдат 

управляване. Главен момент е, че щом поведението на хората е стохастично, то подлежи 

на направляване по начин, чрез който да печели фирмата и да печели всеки отделен 

служител. Целите и интересите на фирмата и отделните служители трябва да имат 
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допирни точки, като трябва да се стремим те да се препокриват възможно най-много, 

въпреки че 100% покритие не е възможно. 

Тенденции във времето присъщи единствени на хората: 

 Тенденция на нарастване на полезността на служителя за организацията, в 

която работи. 

 Тенденция на нарастване на ценността на служителя за организацията. 

 Тенденция на нарастване на стойността на служителя в организацията. 

 Осигуряването на компетенциите на служителя е безспорно задължение на 

мениджмънта. Той трябва да инвестира в неговото обучение, като те ще се 

изплащат в последствие на времето. Тези компетенции са латентни, и те трябва 

ежедневно да се реализират в работната дейност. 

 Работна среда – Херсберг казва следното – това което носи на човека в 

трудовата му дейност задоволство, удовлетворение, дори радост е работата. 

Това което създава в човека недоволство, неудовлетворение са обстоятелствата, 

при които си вършим работата. За да може работата да носи удовлетворение 

трябва да са налични поне 2 предпоставки – работа, която отговаря на широк 

кръг научни изисквания, работата която осигурява преход от квалификацията 

му в дължина към работа, която иска квалификация в ширина(от ниско 

квалифицирана работа се преминава към високо квалифицирана.). Да улучиш 

ваксата – да сте наясно какъв тип професионална реализация искате да 

изберете. 

 Готовност за постижения – единствено мотивираният служител е този, който е в 

състояние максимално да оползотворява своите компетентности. 

Цялата база от ресурси, които са на разположение на една фирма с изключение на 

един ресурс са собственост на фирмата. Хората са наети лица, те не принадлежат на 

фирмата, а са наети лица. От тази особеност произтича както положителни последици така 

и някои отрицателни. 

Основните понятия, свързан с управлението на човешките ресурси са:  
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 Анализ на труда - управление, което поставя акцент върху допирните точки 

между длъжностите и хората. Когато анализираме труда (длъжностите), ние 

проверяваме ефективно ли е това разделение на труда, което сме предвидили, 

необходимо ли е още нещо да се направи, прецизираме изискванията към 

служителите и резултатите, които те трябва да постигнат.  

 Възнаграждение на персонала- разработване и прилагане на стратегия, 

политика и комплексна и гъвкава система за възнаграждения на служителите, в 

съответствие с организационните цели и целите на УЧР.  

 Дизайнът на труда - управление, което създава длъжностната структура, чрез 

хоризонталното и вертикалното разделение на труда, определя как ще се 

извършва трудът, какво трябва да бъдат хората (изискванията, които 

длъжностите предявяват към хората), какво точно ще работят те, какви трябва 

да бъдат резултатите от труда на всяка длъжност.  

 Комуникация в УЧР - процес, чрез който индивиди, групи от индивиди, 

организации от общности, намиращи се във взаимна връзка помежду си, 

създават път, предават, приемат и използват взаимноизгодна информация, 

която им е необходима за тяхната дейност и околна среда .  

 Конфликт - процес в основата на който има непримирими противоречия на 

участващите страни по повод на решението на даден въпрос или по даден 

проблем.  

 Мотивирането на хората в организацията е също съвкупност от нагласи, 

решения и действия, насочени към създаване и поддържане на подходящи 

стимули в организационната среда, които ориентират хората към постижения и 

производителност.  

 Набор на персонала - дейност, чрез която се установяват потребностите, 

търсят се и се привличат подходящи хора за заемане на определени длъжности 

в организацията.  
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 Обучение на персонала - планиран процес на учене, научаване на определени 

знания и умения за целите на дадено работно място.  

 Оценка на персонала - изразява се във формално (официално) и неформално, 

инцидентно, текущо и систематично преценяване на резултатите от труда, 

поведение, качества и потенциал на служителите в организацията.  

 Планиране на потребностите и източниците на хора, включително и 

планирането на стратегията за човешките ресурси - управление, което 

фокусира върху прогнозите и стратегията за ЧР- колко и какви хора са ни 

необходими, откъде можем да ги потърсим, как ще ги развиваме, оценяваме и 

възнаграждаваме.  

 Поведение на индивида в организацията - съвкупност от предварителни 

нагласи, решения, действия и резултати от действията, чрез които индивидът се 

доближава до своите цели.  

 Подбор на персонала- дейност, чрез която организацията си осигурява „точни“ 

хора за точно определени работни места в точното време.  

 Предмет на УЧР - състои се от три важни аспекта: Привличане, Поддържане и 

Мотивиране на персонала.  

 Проектиране на труда - дейност от мениджмънта на човешките ресурси, която 

се изразява в съставяне на проект за извършване на работата в една 

организация.  

 Социализация на УЧР - Процесът на адаптация, който започва с ориентация 

на персонала. Това е дейност, посветена на въвеждането на нови служители в 

хода на новите задачи на новото работно място, запознаване с организацията, 

мениджърите и работните групи. Ориентация е процес на получаване на нов 

служител и да се гарантира, че тя е основна информация, която трябва бързо да 

свикне с околната среда и извършване на професионалните си задължения.  



                                
 

 

 
7 

 Управление на човешките ресурси - дейност на ръководителите на 

съответните равнища по управлението на хората в трудовия процес, която се 

характеризира с въздействие върху хората като най-важния и най-ценен ресурс 

за организацията във връзка с достигането на нейните цели.  

 Формирането на персонала е функция на мениджмънта на човешките ресурси, 

чрез която се осигуряват подходящи за организацията служители. Тя е свързана 

с останалите функции на УЧР (планиране, усъвършенстване, оценка и 

възнаграждение, установяване и поддържане на отношения с хората) и 

допринася заедно с тях за постигане на целите на УЧР, както и на 

организацията като цяло.  

 Метод „обиране на каймака“- набор и подбор на най-добрите кадри направо 

от средните и висши училища.  

 Метод „заводска слепота“- избягване на проблемите на работното място, чрез 

назначаване на хора, които нямат опит в областта. 

Система за управление на човешките ресурси – за да бъде една цялост наречена 

система са необходими няколко предпоставки:  

 наличие на относително обособени съставни части на цялото; 

 наличие на взаимни връзки и взаимно влияние при това в права и обратна 

посока между относително обособените съставни части на цялото; 

 наличие на възможности за подобряване, усъвършенстване, оптимизиране на 

взаимодействието на съставните части на системата. 

Съставни части на системата – има различни наименования на съставните части: 

функции, дейности, компоненти. Компонентите биват между 4-9 – в българската бизнес 

практика, където системите за управление на човешките ресурси тепърва навлизат е 

безумно да се тръгне да се правят системи с 9 компонентна. При ново изградените 

системи е добре да има поне 4 задължителни компоненти на системата(ключови 

компоненти):  
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 Прогнозиране на потребностите от човешките ресурси, планиране на 

потребностите на човешките ресурси и назначаване на човешки ресурси; 

 Оценяване на трудовото представяне на човешките ресурси (текущо 

оценяване(ежемесечно или тримесечно); годишно оценяване(атестиране)) – 

това е компонента с най-силни връзки с останалите, включително и с обратна 

връзка; 

 Обучения, професионално развитие и кариерно развитие на човешките ресурси; 

 Управление на възнагражденията – най-деликатния компонент. 

Тези тенденции отразяват една важна причинно-следствена връзка – нарастването 

на полезността и ценността води до нарастване на стойността на служителя (ставаш по-

скъп). Тези три тенденции във времето не са присъщи на всеки човек, те са присъщи на 

хората като личности, но се случват тогава, когато е налице хармония между ангажименти 

на мениджмънта към хората и съответно ангажимента на хората към организацията. 

Питър Дракър казва, че във всяка една бизнес организация има някакъв 

относителен дял на т.нар. качествена част на персонала. Добре е мениджмънта да осигури 

тенденция на нарастване на качествената част на персонала си. Качествената част на 

персонала са хората на умствения труд. Хората, които не зависимо от заеманата за тях 

длъжност, независимо от позицията им във фирмата работят със главите си. 

Ефективният(продуктивният) служител – кои са тези фактори под въздействие, на 

които служителят става ефективен? Сред това множество от фактори могат да бъдат 

откроени, няколко основни, особеност на тези основни фактори е че те са управляеми. 

Основните 3 са: 

 Способност за постижения – някои неща са дадени: 

o Оптимизирана организационна структура на организацията; 

o Организирана производствена структура на организацията; 

o Добре дефинирани и оптимизиране длъжности във фирмата. Те се 

дефинират в длъжностната характеристика – длъжностната 
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характеристика представлява профил на изискванията, които длъжността 

предявява към този, който я заема или който ще я заеме ако тази 

длъжност е вакантна. Всяка длъжност носи със себе си компетенции и 

компетенциите са присъщи на длъжността. Компетентност 

(квалификация) е различно от компетенциите. Зад компетентностите се 

крият знания прераснали в познания, създаване и обогатяване на умения, 

натрупан опит и т.н. Компетенциите са база, а компетентностите са 

надграждане. Търсим съответствие на компетентностите на заемащият 

длъжността към компетенциите на длъжността. 

 Работна среда; 

 Готовност за постижения. 

 

II. СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 

 

Резултатите от оценяването на трудовото представяне целенасочват обучението на 

служителите. Резултатите от оценяването на трудовото представяне би трябвало да 

оказват влияние върху възнаграждението. 

Приемаме че имаме едно вакантно работно място и спрямо това имаме подход с 4 

приоритета. Преценка на възможностите работното място да не се заема от нов служител, 

а екипът в неговия намален състав да се справя с общоекипните функции и задачи. На 

второ място имаме преценка и оползотворяване на вътрешнофирмения потенциал. 

Използване потенциала на стажантските и стипендиатнските програми. На последно 

място е търсене на външни хора. 

Системата за управление на човешките ресурси в организацията, включително в 

нейните 4 ключови компонента се изгражда (проектира) като най-важна вътрешно 

фирмена регламентация, т.е. тя се разработва под формата на правилници; наредби; 

процедури и т.н. Нормативната регламентация ще рече във всяка от тези наредби да бъдат 

въведени целите, които преследва тази дейност. 
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Правилата на системата трябва да достигнат ясно и разбираемо до всеки член на 

персонала на фирмата. Под ясно и разбираемо се има предвид, че до всеки член на 

персонала в зависимост от неговата длъжност трябва да достигне онази част от правилата, 

която директно го касае и директно се отнася за него. Достигането на правилата на 

системата до персонала предполага обучение в 2 части – тогава когато системата е 

разработена, обсъдена и възприета от собственик и висш мениджмънт, първата част от 

обучението е обучение на ръководния състав на фирмата по правилата на системата. 

Вторият етап на обучението – всеки ръководител провежда на ръководените от него хора 

и то само на тази част, която касае неговите хора. 

Разработената система, проведеното по нея обучение, изискват въвеждане в 

длъжностните характеристики от ръководителите до всеки служител на отговорности и 

изисквания свързани с правилата на системата. 

Да приемем че системата се внедрява и функционира в началото на годината, 

мениджмънтът следва да установи обратна връзка със служителите във фирмата насочена 

към разкриване на отношението, позицията, оценките, които хората дават на правилата на 

системата. Най-малкото на една целево разработена анкета адресирана към персонала или 

достоверна извадка от персонала за да видим тяхното отношение към тези правила. 

Главното в тази анкета е да установи дали хората във фирмата възприемат правилата на 

системата като справедливи, т.е. дали хората считат че чрез правилата на системата към 

тях се подхожда справедливо. 

Към проектирането на системата за управление на човешките ресурси за дадена 

организация, може да бъде приложен един от два подхода. Първия подход е рамков 

подход на проектиране на системата. Вторият подход е технологичен подход – главния 

аргумент в подкрепа на технологичния подход е че той не позволява волни импровизации 

на ръководители. В редица организации с по творчески характер на дейностите системата 

за управление на човешките ресурси може да има предимно рамков характер, като по този 

начин да осигури една по-висока свобода на действие. 
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III. НАБИРАНЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ 

 

Набирането на човешките ресурси е процес на привличане на кандидати за 

свободни работни места, от които да бъде подбран този, който най-пълно отговаря на 

изискванията на длъжността. 

Пътищата на набиране на човешките ресурси са: 

 Вътрешно набиране(вътрешен пазар на труда) – тогава, когато само служители 

на фирмата участват в подбора. 

o Положителни страни са: 

 кандидатите са запознати с работата на фирмата; 

 по-голяма мотивация на служителите; 

 по-малко разходи за процеса на набиране и подбор; 

 фирмата има информация за трудовото представяне на 

кандидатите. 

o Отрицателни страни са: 

 липсата на нови идеи. 

o Външно набиране (външен пазар на труда) – привличаме кандидати от 

външния пазар на труда(не работещи във фирмата). 

 Положителни страни са: 

 Идват хора с нови идеи; 

 По-голяма възможност за избор (повече кандидати). 

 Отрицателни страни са: 

 По-големи разходи; 

 Хората не са запознати с фирмата. 

Методи за набиране на персонал: 
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 Рекламиране на свободната позиция – има 3 вида обяви: 

o Обява от работодател – казано е името на работодателя; 

o Неутрална обява – обява от агенция или само се загатва кой е 

работодателя; 

o Смесена обява – комбинация от другите две. 

 Бюра по труда и трудови борси. 

 Преки връзки с образователни институции – кариерни центрове, форуми и т.н. 

 Агенции за подбор на персонал – частни фирми, които трябва да имат една 

качествена методика за привличане и подбор на персонал. 

 Консултантски фирми – оказват по-широк кръг услуги свързани с управлението 

на човешките ресурси(набиране и подбор; обучение; системите за оценка; 

система за определяне нуждите от подбор и т.н.). 

 Самопредлагане на работната сила – инициативата е при кандидатстващия. 

 Набиране от служители в организацията – познати и приятели на служителите. 

 Електронно набиране – социални мрежи. 

Етапи при процеса на подбор на кандидатите: 

 Анализ на получените документи – обикновено става въпрос за CV и 

мотивационно; 

 Интервю – биват няколко вида: 

o В зависимост от степента на свобода: 

 Структурирано – предварително подготвени въпроси; 

 Пол структурирано – една част са подготвени; 

 Неструктурирано – свободен разговор с интервюирания. 

o В зависимост от участниците:  

 Единично интервю; 
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 С повече участници; 

 Интервю с жури; 

 Групово интервю; 

 Специални форми на интервю: 

 Компютърно интервю; 

 Стрес интервю; 

 Дълбочинно интервю; 

 Често допускане грешки при интервю: 

 Не достатъчно добро познаване на длъжностната 

характеристика; 

 Ефект на ореола – върху решението влияе информация от 

други кандидати; 

 Да се сравняват кандидатите по между си, а не с 

изискванията на длъжността. 

 Етапи на интервюто: 

 Подготовка – съставяне на списък с въпроси и други; 

 Предразполагаща – предразполагащи въпроси; 

 Същински въпроси; 

 Информация за това какво се случва от тук нататък. 

 Тестове – биват различни видове, личностни, професионални и 

т.н. 

 Център за оценка – поставя кандидатите в среда максимално 

близка до реалната. 
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IV. ОЦЕНЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 

(ТЕКУЩО ОЦЕНЯВАНЕ И ГОДИШНО ОЦЕНЯВАНЕ (АТЕСТИРАНЕ)) 

 

Оценяването на трудовото представяне е най-важния компонент. Целите, които 

преследва оценяването на трудовото представяне са: 

 Установяване на реалното трудово представяне на служителите и неговото 

съответствие/несъответствие с желаното (оптималното) трудово представяне; 

 Разкриване на проблеми в трудовото представяне (недостиг на нещо, слабости в 

представянето). Като основание да се формулират конкретни препоръки за 

преодоляването им, чрез целенасочено обучение; 

 Отчитане влиянието на резултатите от трудовото представяне върху паричното 

възнаграждение на служителите, но и върху други последици, които се ценят от 

хората; 

 Достигане чрез резултатите от оценяване на трудовото представяне (когато то в 

действителност е проведено правилно) чрез висока степен на обективизиране на 

взаимоотношенията между служителите и ръководителите. 

 

Работни понятия: 
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 Оценявани лица – обекти на оценяване – абсолютно всички служители на 

фирмата; 

 Оценяващи лица – субекти на оценяване – ако във фирмата са спазени 

изискванията за принципа на екипност, оценяващ е ръководителя. Ако някой се 

чувства грешно оценен, жалбата от това не трябва да отива при ръководителя, а 

при по високо ниво (контролиращ ръководител). 

Разработвайки процеса за трудово оценяване трябва да се създаде една база, която 

се опира на категориалната структура на персонала. Оценяването на трудовото 

представяне е от гледна точка на представянето и предполага самостоятелно разработване 

на показателите за оценяване от гледна точка на: 

 Ръководния състав; 

 Специалиста; 

 Служителя. 

Възможни подходи, върху които стъпва разработването на оценяването на 

трудовото представяне: 

 Дейностно ориентиран подход – ориентация към избор на показатели, които 

доста тясно произтичат или са свързани със задълженията от длъжностната 

характеристика; 

 Резултатно ориентиран подход – ориентация на аргументацията на 

показателите предимно към резултатността от дейност (количествени, 

икономии от мащаба и др.); 

 Качествено ориентиран подход – ориентация към стандарти в работата, 

спазването на които гарантира качество; 

 Смесен (комбиниран) подход – търсене на обхват от показатели за оценяван, 

които обхващат елемент от предишните 3 подхода. 

Разработването на механизъм за оценяване на трудовото представяне – елементите 

на този механизъм в тяхната логическа последователност са: 



                                
 

 

 
16 

 Аргументиране и избор на подходящи показатели за оценяване на трудовото 

представяне – научната препоръка по повод на обхвата на показателите е между 

7 и 9. Например: 

o Ръководителите се оценяват по делата на тези които ръководят – 

постигнати цели и резултати от ръководения екип; 

o Спазване на самодисциплина и налагане на дисциплина сред 

ръководените; 

o Умения за вземане на решения; 

o Умения да делегира правомощия; 

o Умения да мотивира. 

 Оценка на необходимостта от разшифроване на отделни показатели – 

разшифровка на характеризиращи ги признаци – например – използване и 

опазване на ресурсите в зоната на оценявания работник – има нужда от 

разшифровка какво точно се има предвид, както за работника, така и за 

ръководителя. 

 Формиране на скала за оценка на показателите – съдържанието на отделния 

показател определя обхвата на скалата – степени на всеки един от тези 

показатели, които степени могат да бъдат 1-2-3-4 степенни – например спазване 

на дисциплина и налагане на дисциплина сред ръководените – 1 степен – спазва 

самодисциплина и налага дисциплина; 2 – спазва дисциплина, но не налага 

дисциплина; 3 – не спазва дисциплина и не налага такава. 

 Формиране на частни оценки по отделните показатели – има по-важни 

показатели и те трябва да са с по-голяма тежест за общото оценяване. 

 Трансформиране на частните оценки в обща атестационна оценка – обикновено 

биват 4 скали, като започват от надхвърляне на длъжностите, и стига до 

неприемливо трудово представяне. 
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 Дефиниране на препоръки за подобрение в трудовото представяне на 

оценявания служител – ориентация на формиране на препоръките, предимно 

към показатели, които са получили ниска оценка. Търсене на причината, която е 

довела до ниската оценка и концентриране върху нея. 

 Определяне на последици за оценяваното лице – може да бъдат положителни и 

отрицателни последици. 

Оценяването се извършва предимно чрез атестиране. То е добре структурирана 

система от конкретни показатели за периодично сравняване и оценяване качеството на 

извършената работа и конкретните характеристики на поведението на персонала. 

Показателите, по които се прави оценяването се определят от Управителя, съгласувано с 

представителите на наетия персонал. Целта е да се следи развитието на всеки 

работник/служител, да се прави съпоставка с резултатите от предходните атестации.  

 Важен въпрос при оценяването е определянето на субекта, който трябва да 

извърши оценката. Процесът по атестирането протича на три равнища, съгласно 

формуляра за оценка на персонала, залегнал в съответния правилник за обезпечаване на 

човешките ресурси: 

1. в първичното звено, където атестираният получава оценка от колегите си;  

2. самооценка на атестирания; 

3. от Управителя, който взема окончателно решение. 

Така оценката на персонала е обхваната от всички гледни точки – от гледна точка 

на мениджмънта, колегите и самооценката на работника/служителя. 

 Атестирането като система включва три основни елемента: 

 показатели, по които се извършва оценката на персонала;  

 методика за изчисляване на показателите; и  

 план-график за перманентно осъществяване на процедурите по оценката (месец, 

година, две, три пет или повече години).  
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Показателите се определят съобразно съдържанието на длъжностите като трудови 

процеси. Предложената методика е лесна за приложение и разбираема – като се взема 

средно аритметично от оценките на изпълнението на трудовите задачи. Относно 

периодичността на атестиране на персонала, най-добре е оценяването на персонала да 

бъде извършвано всяка година. 

Системата за оценката и развитие на персонала не е привилегия само на големи и 

опитни компании на пазара. Всяка фирма може да има такъв инструмент за обратна връзка 

към служителите и мотивация. Тя е средство за постигане на по-добри резултати от 

екипите и отделните служители чрез насочване на развитието на персонала в рамките на 

поставените цели и определени стандарти и компетенции. Оценката на трудовото 

представяне може да бъде обвързана с възнаграждението и други стимули, които 

ръководството на фирмата съобразява с моментното финансово състояние на 

предприятието. 

 

 

 

 

ДИАГНОСТИКА НА ЕКИПА 

Класирайте всяко едно от твърденията в зависимост от това доколко то е валидно 

за вашия екип. Използвайте следната скала: 

4 – това твърдение определено се отнася за нашия екип  

3 – това твърдение в почти всички случаи се отнася за нашия екип 

2 – това твърдение понякога е вярно за нашия екип  

1 – това твърдение въобще не се отнася за нашия екип 

Запишете до всяко твърдение съответното  число, което според вас описва най-

добре ситуацията във вашия екип.  

1. Всеки от членовете има равноправен глас 

2. Срещите на екипа са приоритет за неговите членове 

3. Членовете на екипа знаят, че могат да разчитат един на друг  

4. Нашите цели, задачи и мандат са ясни и определени в резултат на съгласуване 

  УЧЕБНА ЗАДАЧА 
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5. Членовете на екипа спазват ангажиментите си   

6. Членовете на екипа гледат на вземането на участие като на поета отговорност 

7. Резултатите от нашие срещи са отлични 

8. В екипа ни има атмосфера на откритост и доверие 

9. Ние имаме стабилни и съгласувани представи за това как да постигнем успех като 

организация 

10. Всеки от членовете демонстрира чувство на споделена отговорност за успеха на 

екипа 

11. Приносът на всеки член от екипа се използва при всяка възможност 

12. Всички ние участваме пълноценно в срещите на екипа  

13. Членовете на екипа не позволяват личните им приоритети и планове да стават 

пречка за ефективността на екипа  

14. Нашите роли в екипа са ясно дефинирани  и са приети като такива от всички 

членове 

15. Членовете на екипа осъществяват добър обмен на информация помежду си  

16. При вземането на решения  ние привличаме подходящите хора  

17. При провеждането на срещите си ние държим на предварително уточнения план и 

спазване на уговореното време 

18. Членовете на екипа се чувстват свободни да дадат искреното си мнение по 

разглежданите въпроси  

19. Ако всеки един от нас бъде помолен да изброи приоритетите на екипа, всички 

отговори ще бъдат приблизително еднакви  

20. Членовете на екипа поемат инициативата при излагането на идеи и виждания 

21. Членовете на екипа са добре информирани  

22. Ние умеем да постигаме консенсус 

23. Между членовете а екипа съществува взаимно уважение  

24. при вземането на решения приоритетите са съгласувани  

25. Всеки един от членовете поема тежестта на своите отговорности  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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V. УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА 

 

Всеки един служител, който и да е той дава приноси, а организацията трябва да 

компенсира успешно тези приноси. В качеството на основен дори универсален 

компенсатор на приносите на хората към фирмата безспорно седи работната им заплата. 

Целите и интересите на всеки отделен служител и целите и интересите на 

мениджмънта(компанията) трябва да се покриват максимално много. Това съвпадение от 

служителите се разбира приносите им да бъдат адекватно оценени. Това се случва чрез 3 

нарастващи тенденции: 

 Нарастване на приноса; 

 Ставащ все по ценен; 

 Нараства стойността на служителя. 

Работната заплата е парично възнаграждение за положен труд и постигнати 

резултати в трудовата дейност, определяно в съответствие със законови изисквания, 

изисквания заложени в политиката и механизмите на организацията в областта на 

управление на възнагражденията и изисквания произтичащи от финансово 

икономическото състояние на организацията и по-конкретно влиянието на трудовите 

разходи върху конкурентно способността на продуктите и от тук върху конкурентно 

способността на организацията като цяло. 

Трудови разходи: 

 Работна заплата – най-големия разход; 

 Осигуровки; 

 Обучения; 

 Сигурност и здраве на персонала; 

 Други. 

Индивидуална брутна работна заплата – състои се от 2 части: 
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 Постоянна (твърда) част – оказва единствено стабилизиращо въздействие върху 

служителите. Тя няма мотивиращо въздействие върху тях. Първоначално се 

разработва за длъжности, но работната заплата трябва да отчете и 

съответствието на служителя с длъжността. В българската бизнес практика 

основната заплата е тотално твърда величина. Основната заплата, както и 

редица други елементи на твърдата заплата са полагаемо възнаграждение и те 

не мотивират. Допълнително парично възнаграждение за професионален стаж и 

опит, за извънреден труд, за нощен труд, за труд в почивни дни, за труд в 

празнични дни. Тези добавки като необходими елементи на твърдото 

възнаграждение са законово установени. Закона в част от тези добавки въвежда 

долна граница на ограничение и дава възможност на фирмата да си определи 

горна част. Допълнително парично възнаграждение с траен(постоянен 

характер), но с фирмена регламентация. 

 Подвижна (гъвкава) част – във времето тази гъвкава част е популярна като 

гъвкаво материално стимулиране. В съвременните условия се реализира чрез 

едно много богато разработено меню от бонусни схеми. Но фирмата трябва да 

подбере по-малък брой бонусни схеми, които пасват на фирмата и на нейните 

служители и пасват на нейните възможности: 

o Бонусите са парично възнаграждение за постигнати резултати в 

различни измерения над планираните резултати; 

o Бонусна схема – начините, механизмът за конкретен служител или цял 

екип се планират, отчитат, обвързват с бонуси, тези постижения, които 

надскачат планираните. 

Научната препоръка е следната – положителните ефекти върху хората, 

резултатността на бонусите са най-силни при възможна персонификация на схемите и 

бонусите. Съвременното развитие на бизнес организациите и по-специално техническо, 

технологично и организационно за съжаление силно затрудняват възможната 

персонификация на бонусните схеми и произтичащите бонуси. В тези случаи, които са 

преобладаващи посочения проблем се преодолява чрез изграждане на бонусни схеми 
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ориентирани към установяване на постижения над планираните за екипа като цяло и от 

тук полагаеми се общо екипни бонуси. Тези бонусни схеми имат един общо довършващ 

етап, те трябва да бъдат разпределени между отделните членове на екипа. Обикновено се 

разпределят по-равно в членовете на екипа(уравнителен, социалистически метод). 

Същинския проблем при избора на вариант за разпределяне на между екипните бонуси е 

за варианта да са създадени благоприятни предпоставки и условия, които да осигурят 

убеденост в хората, че справедливо са получили своята част от екипните бонуси. 

Достигане до уеднаквена квалификация на компетентности в членовете на екипа. 

Осигуряване на висока степен на взаимозаменяемост на членовете на екипа(осигуряване 

на ротация в трудовата дейност). Разпределянето на общо екипните бонуси може да стане 

и при консенсус на екипа. 

Възнаграждението е самостоятелна управленска дейност, но в много организации 

тя е съвместна с дейността “оценка на труда”. Счита се, че това е правилно, защото се 

зачитат принципите за полезност, качество, справедливост в мениджмънта на персонала. 

По своята същност дейността “възнаграждение” е приложение на стратегията и 

политиката на организацията в сферата на човешките ресурси. Възнаграждението трябва 

да се прави в съответствие със стойността на хората, в съответствие с ценността, която те 

имат за организацията. Тази стойност се измерва чрез приноса на хората за постигане на 

целите на организацията. 

                 Предметът на тази управленска дейност акцентира върху: 

 финансовото възнаграждение (монетарно, парично); 

 нефинансовото възнаграждение (немонетарно, морално). 

Управленската дейност “възнаграждение” може да има следните цели: 

 поддържане на висока мотивация в професионално пригодените хора; 

 поддържане на високо изпълнение; 

 производителност, ефективност в организацията. 

Следователно, целите на възнаграждението могат да бъдат постигнати, ако между 

тази управленска дейност и останалите дейности съществува връзка. Възнаграждението, 
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например, трябва да бъде съобразено с проектирането на труда, с планирането на 

човешките ресурси, с анализа на труда, с оценката на труда. То може и трябва да бъде 

използвано за поддържане на ефективни служебни и трудови отношения с персонала. 

Трябва да се създават структури на заплащане или възнаграждаване, които да привличат, 

задържат и мотивират хората, които искаме да работят при нас.  

За да се изпълни това, системата на заплащане трябва да бъде: 

 Външно конкурентна – трябва да спазвате пазарните нива или в противен 

случай няма да можете да привлечете доброкачествен персонал. Ще бъде 

трудно и да ги задържите освен ако работата за фирмата не им дава други 

облаги, които парите не могат да купят; 

 Вътрешно равностойна – вашата система на заплащане не тябва само да бъде 

честна, тя трябва да се чувства като честна. Няма нищо по-вероятно да 

мотивира някой, отколкото знанието, че други хора получават повече за същата 

работа или още по-лошо, за извършване на по-малко отговорна работа. Ако се 

дават допълнително пари като премия, трябва да се внимава те да бъдат добре 

заслужени; 

 Способна да дава възнаграждение, което е съизмеримо с изпълнението – дори и 

да не са единственият, парите са най-ефективният мотиватор и тяхното влияние 

не е задължително да бъде дълготрайно. 

На съвременен етап все повече се налага схващането, че доминиращи фактори за 

обективно необходимата ефективна дейност на фирмата не е организационната структура 

или стратегическите концепции, а елементи като фирмената култура, качествена работна 

сила, професионални знания и опит. Хората, работещи във фирмата се превръщат във 

водещ фактор за нейния просперитет, а инвестирането в тях става най-ценната 

инвестиция, защото по този начин те повишават своята потребителна стойност. Работната 

сила притежава уникалното свойство да повишава знанията, уменията и професионалния 

опит на ново постъпилите работници и по този начин да повишава потребителната 

стойност на всички категории персонал във фирмата. 
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Възнаграждението е една от противоречивите икономически категории. В нея се 

срещат преките интереси и очаквания на работници, служители, на работодатели и 

държавни институции. Интересите и очакванията на работниците и служителите се 

свеждат до получаването на заплата, която да позволи на всеки от тях да възпроизвежда 

нормално своята работна сила и му гарантира определен жизнен стандарт. В тази връзка 

може да се каже, че работната заплата е важен икономически инструмент за повишаване 

на материалната заинтересованост, за обвързване на количеството и качеството на 

вложения труд с постигнатите резултати. Работната заплата е средство за влияние върху 

резултатите от труда на търговските работници. 

Класически елемент на заплащането на труда на персонала е работната заплата, 

като възмездяване на положения труд по трудово правоотношение. Международната 

организация на труда определя работната заплата като парично трудово възнаграждение 

или заработка, определени в съответствие със споразумение или с националното 

законодателство, което по силата на писмен или устен договор за наемане работодателят 

заплаща на работниците и служителите, който е положен или трябва да бъде положен, или 

за услугите, които или са оказани, или трябва да бъдат оказани. 

            Според Едуард Лоуър : “Работната заплата на всеки се състои от три компонента. 

Една част се изплаща за изпълнение на трудовите задължения и всички, които имат едни и 

същи задължения, получават еднакво възнаграждение. Другата част от работната заплата 

се определя от стажа и някои фактори от живота. Всички получават тази сума, но нейната 

величина ежегодно и автоматично се регулира. Третата част е различна за всеки работник 

и се определя от резултатите му в труда. Лошият работник разбира обаче, че тази част от 

работната му заплата е съвсем минимална. Добрият работник разбира, че тя е толкова 

голяма, колкото и останалите две части на заплатата, взети заедно. Тя не се увеличава 

автоматически, а в зависимост от степента на отговорност и т.н. ако резултатите от труда 

н работника спаднат, то трябва да се “изреже” от променливата й част. По този начин 

работната заплата, нейната реално заслужена част, е свързана с производителността, т.е. 

резултатите от труда. Производителността води след себе си и големи промени във 

възнаграждението.”. 
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Характеризирането на работната заплата от гледна точка на националното 

законодателство и международното трудово право доказва, че заплащането се явява важен 

материален стимул за труд. За практическото разработване на фирмената политика за 

възнаграждение на персонала съществуват няколко фундаментални методологически 

проблема. За това в изложението ще бъдат посочени основните принципни положения на 

възмездяването на труда като условие за неговата ефективност. 

 Първата група проблеми обхваща елементите на паричната работна заплата и 

възможността да се поддържа определено равнище на живот при дадени икономически и 

социални условия. За работниците и служителите работната заплата е трудов доход, тя е 

средство за живеене. 

 Номиналната работна заплата изразява паричната сума, получена за извършената 

работа през определен период от време и зависи от няколко основни фактори: 

 Издръжка на живота; 

 Държавно регулиране на работната заплата; 

 Качество на труда; 

 Отговорност на извършената работа; 

 Условия на труд; 

 Тежест на труда; 

 Количество на труда; 

 Въздействие на синдикатите; 

 Финансово състояние на организацията; 

 Работната заплата в други региони и организации. 

           Но основният интерес на работниците и служителите е свързан преди всичко с 

реалната работна заплата. За тях не е толкова важно какво количество парични знаци 

получават за положения труд, а колко и какви потребности могат да осигурят с тях. 

Втората група проблеми, свързани с работната заплата, произтичат от 
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необходимостта да се спазват принципите на съответствие с положения труд и 

справедливостта в неговото възнаграждение. От една страна стои интереса на 

работодателя да минимизира разходите по производството и реализацията, в т.ч. и 

разходите за труд. От друга страна наетия персонал е заинтересован да получава 

справедливо заплащане на труда, нещо повече – стремежът е към максимално 

възнаграждение.  

           В нашето трудово законодателство са регламентирани два механизма на 

определяне на работната заплата  - заплащане според времетраенето на работата и 

заплащане според изработеното (13, чл. 247, ал.1). В практиката най-разпространените 

такива системи са: 

 заплащане според времетраенето на работата; 

 заплащане според изработеното; 

 смесено заплащане; 

 многофакторна система на заплащане; 

 заплащане с премиране за постигнати резултати; 

 заплащане според индивидуалния принос; 

 заплащане по старшинство; 

 участие в разпределението на печалбата; 

 акционерно участие на персонала. 

 Обикновено повременно заплащане определя работната заплата на работниците и 

служителите в пропорционална зависимост на отработеното време, измерено в часове, дни 

на седмицата или работни дни в месеца. При нея предварително се определят стойности за 

единица времетраене на работата, въз основа на които се определя месечното 

възнаграждение. 

Системата на заплащане според изработеното поставя възнаграждението в 

зависимост от постигнатия индивидуален или колективен резултат на вложения труд. 



                                
 

 

 
27 

Условията за нейното приложение са: 

 Добре разработена нормативна база за разходите на труд в единица изделие; 

 Часовата или дневна норма на изработка; 

 Размер на почасовото или дневно заплащане. 

При тази система възнагражденията за изработени изделия са право 

пропорционални на произведена продукция от работника или се базира на нормираното 

време за изработка на единица изделие. Съществена особеност на системата за заплащане 

според изработеното е, че тя се прилага не само за индивидуално заплащане, но и за група 

работници, чиято работа е взаимосвързана и неделима. Основен проблем на поддържане 

на системата на заплащане според изработеното е контролът върху изработката и 

качество. Чрез нормираните величини се гарантира възнаграждението на труда, включено 

като определени разходи за труд в себестойността на продуктите. 

Смесената система на заплащане използва елементи от системите на заплащане 

по време и според изработеното. База са нейното приложение се явява извършената 

предварително оценка на работата или длъжността, за да се определят скалите за 

стандартно заплащане по степени и фактори. 

Многофакторните системи за заплащане се основават на зависимостта между 

комплексната оценка на работата, операцията, функцията или длъжността и получената 

ефективност. Те са съобразени с три основни принципа: 

 Първият има технически характер – обвързване на заплащането с 

установените резултати.  

 Вторият е от морално естество – справедливо заплащане и равнопоставеност 

при заплащането. 

 Третият изразява постановката, че ако получените пари като възнаграждение 

заемат значително място в мотивите за труд, но предлагането на повече пари 

ще предизвика усилията на работниците или служителите в необходимия вид и 

размер, както и в определената желана насока. 
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При системата на заплащане според индивидуалния принос трудовото 

възнаграждение се изчислява по точкова система за оценка на работата, операцията, 

функцията и длъжността. Чрез нея се дават оценки на обективните характеристики на 

дейността. 

Механизмите на трудовото възнаграждение, разработени и  прилагани 

конкретно във всяка организация, свързват трудовото възнаграждение с постигнатите 

резултати или положените усилия на работниците и служителите. Те са логическо 

продължение на оценяването на работите, операциите, функциите и длъжностите и по 

подобие съдържат принципи, методи, процедури за определяне на резултатите от 

труда и на съответстващото им възнаграждение. 

В центъра на системата за  възнагражденията са стратегията и политиката за 

възнагражденията. 

Политиката на възнагражденията включва област като заплащане за изпълнение, 

потребностите за постигане на конкурентоспособност на външния пазар и 

справедливостта за хората, структурата на заплащането. 

Това, което се наблюдава в чуждите компании от по – напредналите икономически 

страни и в които трудовото възнаграждение е достатъчно, за да се осигурят нормалните 

човешки потребности (храна, облекло, елементарен живот, сигурност в работното място) е 

, че те са ориентирани към немонетарните възнаграждения преди всичко, а след това към 

монетарните. За сравнение това явление почти не се забелязва в българските компании. В 

повечето български фирми се забелязва точно обратното: най – голямо внимание се 

обръща на монетарната страна на възнаграждението. Съдейки, че основните принципи  в 

политиката на възнагражденията са обвързването с мотивацията, постигането на съгласие 

по отношение на възнагражденията и справедливостта се стига до извода, че това е така, 

защото България е на последно място в Европа по доходи и следователно осигуряването 

на първичните човешки потребности все още е проблем. Оттам идва и отговора защо 

политиката на възнаграждение в българските фирми е такава.  Но всъщност тенденцията е 

към увеличение на доходите и в близкото бъдеще много фирми ще могат да си позволят 

да променят своята политика на възнагражденията.   
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Когато се формира политиката на възнагражденията, организацията се стреми да 

разбере кои са факторите, които предизвикват  най – бързо и най – трайно изпълнение и 

мотивация, кои са факторите, които биха предизвикали по – голямо удовлетворение от 

възнагражденията. 

Справедливото, обективното, честното заплащане на труда е политика, която 

осигурява на организацията конкурентост и способност за посрещане предизвикателствата 

на настоящото и бъдещото развитие. То създава добри бизнесмени, ефективни мениджъри 

и продуктивен персонал. 

В съвременното индустриално предприятие възнаграждението на труда на 

персонала не е само разработване на механизми в правилници, на схеми в указания за 

определяне и изчисляване на работните заплати. Необходимо е изграждане на 

самостоятелна политика в управлението на възнагражденията, която в максимална степен 

съгласува целите на организацията с потребностите, интересите и възможностите на 

работниците и служителите. Основата на синергията е същността на възнаграждението - 

това, което работниците и специалистите получават в замяна на приноса им за 

индустриалното предприятие.  

 

 

 

Hewlett Packard Bulgaria 

План за възнагражденията и стимулирането 

Служителите биват мотивирани чрез: 

 високо ниво на трудовото възнаграждение, 

 периодично нарастване на трудовото възнаграждение,  

 парични бонуси/нарастване на трудовото възнаграждение при увеличаване 

академичната степен на образование, 

 парични бонуси за навреме и качествено свършена работа, 

 парични бонуси при оказване съдействие при привличането на нови кадри, 

  ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
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 възможност за работа в атрактивен бранш с динамична среда на работа, 

 реалната възможност за развитие и изграждане на кариера, 

 лоялно отношение от страна на работодателите, 

 добрите условия на труд, 

 гарантирана сигурност на работното място, 

 престижа на работата за компания с висок международен стандарт. 

 

Като заключение може да се отбележи, че за да бъдат конкурентноспособни и да 

издържат на натиска от все по – жестоката външна конкуренция, българските фирми 

трябва да разберат теорията за „организма”, да съставят своя политика, стратегия и стил 

на управление, за да могат да произвеждат качествена продукция и услуги, които да 

заемат своето място сред другите конкурентни продукти.  

В нашето трудово законодателство са регламентирани две системи на работната 

заплата  - заплащане според времетраенето на работата и заплащане според изработеното 

(13, чл. 247, ал.1 от Кодекса на труда).  

В практиката обаче се използват множество модификации на тези две основни 

системи за заплащане. Особено богата в тази област е практиката на развитите в 

икономическо отношение страни. 

   Разнообразието в прилаганите системи на работната заплата се определя от: 

 опита и традициите на отделните страни; 

 целите, които си поставят организациите, през отделните периоди; 

 политиката на организацията в областта на човешките ресурси и по-

специално мотивационната политика; 

 ролята на работните места, длъжностите и групите за постигане на целите на 

организацията; 

 спецификата на производствените и на трудовите процеси; 
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 техническото, технологичното и организационното равнище на 

производството; 

 националната култура; 

 корпоративна (организационна ) култура и др. 

Механизмът на заплащане според времетраенето на работата  възприема като 

оценъчен критерий на положения труд продължителността на работното време. При него 

размерът на работната заплата се определя като произведение от количеството на 

отработените през периода  работни  дни или часове и дневната респ. часовата, основна 

заплата за работното място или длъжността.  

Механизъм  на заплащане според изработеното възприема като оценъчен 

критерий за труда, който са положили работниците или служителите, количеството на 

произведената продукция или обемът на извършената работа в рамките на 

законоустановената продължителност на работното време. 

Механизъм  на заплащане при индивидуална система според изработеното 

заработката на работника или на служителя се определя пряко като произведение от 

количеството на произведената продукция или на оказаните услуги и заплатата за единица 

продукция или услуга. 

Механизъм на заплащане според  заработката на екипа се определя като сума 

от произведението на количеството на продукцията или услугите, произведени от екипа 

през дадения период, и работната заплата за единица продукция или услуга, установена по 

действащите стандарти. 

Часовото заплащане  е разновидност на механизмите на работната заплата според 

изработеното. Положеният труд на отделните работници ,  служители  и  групи да се 

определя пряко като произведение на часовете, през които те са работили в организацията, 

и коефициента, характеризиращ изпълнението на трудовите норми на работното място 

или на групата. За да се получи брутната работна заплата на работника или служителя, 

към неговата заработка трябва да се добавят и полагащите му се допълнителни трудови 
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възнаграждения и доплащания, определени със закон, нормативен акт на правителството , 

колективен трудов договор или трудов договор. 

Процентното заплащане е друга разновидност на механизмите на работната 

заплата според изработеното. При неговото приложение като критерий за оценяване за 

положения труд се възприема сумата на приходите, които е реализирал даденият 

работник, служител или група за организацията. Разбира се, и тук, за да се получи  

брутната работна заплата ,основата на  която се определя като процент въз основа на 

заработеното, от работника, служителя или групата, към нея се прибавят допълнителните 

трудови възнаграждения и доплащания, регламентирани със закон, нормативен акт на 

правителството, колективен трудов договор или трудов договор. 

Смесените системи на заплащане  са комбинация от елементи на механизмите на 

работната заплата по време и според  изработеното. В основата им е дирижираната 

зависимост между основната работна заплата за работното място или длъжността и 

процента на изпълнение на трудовите норми. 

 Към  групата на смесените системи на работната заплата могат да се отнесат и 

премиалните механизми на заплащане. Като заплащането е според времетраенето на 

работата, според  изработеното, часовото или процентното заплащане с премия за 

конкретни постижения в трудовия процес. 

Механизъм на работната заплата според ефективността на работата се 

основава  разбирането, че работниците и служителите могат да оказват влияние върху 

дейността на организацията не само чрез достигането или поддържането на отделни 

стандарти. За да се определи размерът на трудовото възнаграждение в зависимост от 

положения труд , работната заплата се поставя в пряка зависимост от комплексното 

оценяване на всички показатели, характеризиращи ефективността от работата на 

съответното работно място или група. 

Механизми на работната заплата според заслугите отразяват разбирането, че 

всички постижения на работниците и служителите в организацията трябва да се отразяват 

в равнището на основната заплата за работното място или длъжност. 
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Участие на работниците и служителите в разпределение на печалбата или в 

успеха на организацията  е механизъм, определящ  доплащанията към основната заплата 

за длъжността или работното място  или към заработката на трудещия се, в зависимост от 

финансовите  резултати на организацията. 

 

VI. КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 
 

 

В света на бизнеса днес е трудно да се говори  за запазване на статуквото, за 

предвидимост и сигурност. Промяната се превърна в начин на живот на организациите и е 

ключово условие за  запазване на тяхната конкурентоспособност. Компаниите свиват до 

максимум йерархичните си структури, аутсорсват второстепенни дейности и изтъняват 

границите между отделните  нива, като дават предимство на гъвкави и временно 

функциониращи проектни екипи и структури.  Позициите стават също толкова 

променливи, както и стратегиите, които подпомагат. Все повече нарастват тенденциите на 

реинженеринг, където една длъжност започва да съвместява няколко роли, следващи 

логиката на бизнес процесите. Фокусът от ясно разграничени и диференцирани функции 

се измества към развиване на ключовите  компетенции в служителите и оптимално 

използване на човешкия потенциал в цялата организация. Гъвкавостта, адаптивността, 

бързината, готовността за промяна и самоусъвършенстване винаги са били важни, но днес  

повече от всякога са  добили решаващо значение.  Задълбочаващите се тенденции на 

формиране на „ядро” и „периферия”, като две обособени групи  персонал разширяват 

„ножицата” между високо квалифицирани и неквалифицирани изпълнители и лимитират 

възможностите за кариерен растеж. Кариерното развитие ще се ориентира все повече „по 

хоризонтала”, като се обвързва с многофункционалността, процесите и придобиването на  

преносими компетенции. Навлизането на технологиите също  ще поддържа тенденцията 

на преструктуриране на  работните места, усъвършенстване, преквалифициране и 

увеличаване на гъвкавите форми на заетост. Питър Дракър обобщава тази реалност по 

следния категоричен начин:  „вече няма доживотни служби и хората трябва да имат 

повече контрол и да управляват собствените си кариери”. Въпреки, че човек е склонен по 

природа да се бори за запазване на  статуквото, той ще трябва да променя своята 
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професионална роля и компетентност в зависимост от промените в организацията и 

външните обстоятелства. По данни от изследване проведено от британски учени (2007 г.), 

през трудовия  живот на   един средно статистически служител се налага  да промени  

около четири пъти  квалификацията си.    Така, че семейството, образователната система, 

работната сила и работодателите в нашата страна ще трябва да се преборят с някои 

дълбоко вкоренените митове около професионалното и кариерно ориентиране и 

разбирането за  доживотната професионална квалификация.  Или както се изразява 

Маршал Мак Луан „промяната е вече динамична константа, която налага натрупване на 

знания, умения и опит през целия ни житейски път”. Тълкуването на кариерата като 

повече власт, пари, придобивки и влияние постепенно отстъпва на друго разбиране 

свързано с устойчивото развитие на личния потенциал. На управлението на кариерата 

трябва да се гледа не толкова, като на възнаграждение за приноса, а като начин за 

непрекъснато усъвършенстване и адаптиране към променящите се условия, като начин на 

оцеляване, както на индивида, така и на организацията.  

Мениджмънта на кариерата е проектиране и осъществяване на такива процеси, 

които позволяват да се интегрира личното развитие с целите на компанията по начин, 

който съответства, както на потребностите на организацията, така и на личните 

предпочитания, способности и интереси на служителите. Управлението на кариерата 

включва  системни и целенасочени действия на мениджмънта за: 

 обезпечаване на приемствеността за стратегически важните позиции в 

компанията; 

 развиване на умения и знания необходими за реализиране на стратегическите 

цели; 

 оптимално разпределяне и използване на уменията в организацията; 

 постигане на висока организационна ефективност и максимален принос от 

всеки служител; 

 привличане, задържане и развитие на таланти; 

 развитие на съпричастност и лоялност. 
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В практиката се използват различни модели на управление на кариерата: 

 насочени към индивида – основават се на потребностите и желанието на 

служителя за себе актуализиране и  на ясната визия и мотивация за развитие; 

 насочени към организацията – разработване на кариерни пътеки и стимулиране 

развитието на служителите с потенциал в съответствие с целите и 

потребностите на организацията; 

 партниране – коопериране в интересите на служители, мениджмънт, 

организация, като организацията осигурява ресурси, мениджърите – подкрепа, а 

служителите – ангажираност. 

Конкретните инструменти за управление на кариерата могат да бъдат: 

 въвеждащи програми; 

 менторство и коучинг; 

 кариерни програми; 

 лични планове за развитие; 

 кариерно консултиране; 

 разработване на компетентностни стандарти; 

 обучение и развитие; 

 оценка на трудовото представяне; 

 оценка на компетенциите (асесмънт центрове). 

Компетентностните модели са ефективен  инструмент за управление на кариерата и 

интегриране на интересите на организацията и на служителите посредством постигане на 

споделено разбиране за  уменията и поведенията на работното място, които носят 

стойност за компанията. Компетентностните модели са в основата на управлението на 

промяната и задават стандартите за компетентност не само за настоящето, а и за бъдещото 

развитие на организацията. На тази основа и мениджърите и служителите разполагат с 

ясна визия и прозрачни критерии за посоката и резултатите в кариерното развитие. 
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За да се гарантират равни възможности за развитие на персонала, е необходима 

подкрепа от ръководството и отдела за развитие на човешките ресурси, които помагат за 

постигането на професионалните цели на служителите въз основа на план за 

индивидуално кариерно развитие. 

Обикновено отделът за развитие на човешките ресурси се занимава с обучението на 

персонала. Мениджърът човешки ресурси трябва да разработи план за индивидуално 

обучение и кариерно развитие въз основа на длъжността, уменията, компетенциите и 

професионалните цели. 

Някои примери за план за индивидуално кариерно развитие на служителите: 

1. План за кариерно развитие на базата на постигнати резултати 

Планът за кариерно развитие на базата на постигнатите от служителя резултати се 

състои от годишната оценка на неговата работата и компетенции, въз основа на която се 

разработват целите за следващата година. Тези цели се отнасят единствено до 

професионалната сфера, като напр. повишаване на производителността на труда или до 

подобряването на уменията или образованието на съответния служител. 

Например, ако мениджърът изисква от свой служител да продължи образованието си през 

следващите 12 месеца, това е цел, която може да подобри неговите умения и да го 

подготви за бъдещата му работа във фирмата. Друг начин да се постави цел за годишния 

план за кариерно развитие, е тя да се базира върху вече придобитите от служителя умения 

и той да се насочи към следващата стъпка от своето кариерно развитие. 

Управлението по цели (Management by objectives – MBO) е един от подходите за 

управление на мениджмънта. Това е структуриран метод за планомерно и последователно 

изучаване и определение на ключовите задачи и цели на организациите, както и 

разпределението им между нейните сътрудници. Той способства за прехода на цялата 

организация на качествено ново ниво на управление, при което се определят целите и 

критериите за ефективност за всички или отделните длъжности, а също така – като процес 

на координация на усилията по тяхното достигане. 
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2. План за приемственост и кариерно развитие 

Планът за приемственост е начинът, по който се планира кариерното развитие във 

фирмата. Неговата цел е да идентифицира, развива и запазва в дългосрочен план знанията 

и приноса на служители, заемащи ключови или ръководни позиции, както и на служители, 

притежаващи дефицитни професии чрез подготовка и обучение на кандидати, които могат 

да заемат тази длъжност, в случай на нейното овакантяване. 

Как да се определят образователните нужди на служителите и да се улесни 

продължителното им обучение и развитие? 

Квалифицираната работна сила играе важна роля за успеха на бизнеса, дори и това 

да се отнася до малък хотел или ресторант. За съжаление, малкият бизнес (особено този в 

областта на услугите), много често не може да си позволи да отдели време за обучение на 

персонала. Същевременно, собствениците констатират, че предлаганите обучения 

понякога са неспецифични и неподходящи за индивидуалните им нужди. 

След като е наел служители, управителят на обекта трябва да определи от какво 

обучение се нуждаят те, за да усвоят по-добре понятието „отговорен туризъм” и да го 

промотират пред бъдещите гости. 

За да дефинирате лесно необходимостта от обучение, помислете върху следните 

въпроси: 

 Фирмата получава ли оплаквания от потребителите? Ако отговорът е 

положителен, дали това се дължи на липса на знания и умения? 

 Проблемът се дължи на фирмената политика или на екипа? Обучението ще 

спомогне ли за решението на проблема? 

 Предприятието променя ли се? Когато на пазара се пуска нов продукт може да 

се наложи да обучите персонала как да го продава/представя. Например, когато 

е закупен нов софтуер е необходимо обучение за да се използва той ефективно. 

 Фирмата разчита ли на един или двама служители в критични за бизнеса 

ситуации? Много често се разчита на едно лице при изпълнението на 
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специфични технически задачи. От съществено значение е процесът да се 

документира и да се обучат други работници, като предпазна мярка. 

 Вашият персонал притежава ли специфичен набор от умения? Например, малко 

фотографско ателие за бързи снимки, разположено в голям търговски център 

създава уебсайт за продажба на дигитални камери с цел разширяване на 

клиентелата. Оказва се, че собственикът се нуждае от служител, който да 

актуализира сайта и да придвижва поръчките онлайн – очевиден проблем, който 

би могъл да бъде разрешен чрез подходящо обучение. 

Следващите стъпки трябва да бъдат: 

1. Включете служителите при вземането на решения за обучение – след като вече 

нуждата е била идентифицирана, следва да се попитат служителите какви 

умения желаят да подобрят по време на обучението. Те могат да имат някои 

добри идеи – попитайте ги какво би повишило тяхната производителност и как 

това ще донесе ползи за бизнеса. 

2. Определете предпочитаните методи за придобиване на знания – важно е да се 

разбере как отделните служители предпочитат да учат. Едни могат да изберат 

обучение в група, а други – индивидуална форма. Някои по-лесно усвояват 

знания докато слушат, а други – на базата на опита. Ето защо е добре да се 

обяснят различните форми на обучение, за да разберат служителите, че техните 

предпочитания ще бъдат уважени. 

3. Разработете план за обучение – за да се постигнат оптимални резултати, е от 

значение да се подбере тази форма на обучение, която най-добре ще отговори 

на нуждите на бизнеса и начинът, по който служителите учат най-добре. 

Следните възможности могат да се обмислят: 

 Обучение тип „готови за работа” – това е стандартна услуга, 

предоставяна от доставчици на ПОО (например курс за обслужване на 

клиенти), при която персоналът се обучава съвместно със служители от 

други фирми. Някои от тези курсове са разработени, за да се придобие 

или усъвършенства дадена призната квалификация. Това е може би най-
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евтината възможност за обучение, но и най-слабо адаптираната към 

предприятието. 

 Вътрешнофирмено обучение – в много от случаите то преминава под 

формата на обучение на работното място. Това позволява да се 

придобият и приложат новите знания незабавно. В този случай е 

необходимо фирмата да избере най-добрия преподавател, който да 

извърши най-доброто обучение. Преподавателят трябва да е технически 

подготвен да изпълни задачата и да има търпението да преподава. 

Необходимо е и самите преподаватели да бъдат обучавани как да 

поднасят информацията на малки части, как да напредват на работното 

място на обучаемия и как да направят достижими целите на обучението. 

 Обучение чрез наблюдение на работното място – това е популярен 

неформален метод на обучение, при което стажантът/ новоназначения 

служител придружава и наблюдава друг служител при изпълнението на 

трудовите му задължения в работна среда. Това е най-лесният начин да 

се придобият знания по професията за кратко време. След като лицето е 

готово да започне самостоятелно работа, то периодично се наблюдава от 

своя ментор. 

 Наставничеството е доброволно партньорство между двама служители, 

при които единият оказва помощ и подкрепа на другия с цел развитие на 

определени професионални знания и умения. Много е важно да се 

подбере добър наставник и да се насърчават опитните служители, които 

допринасят най-много за развитието на бизнеса. Наставникът е човек с 

определен опит и знания, с високо ниво на комуникация и стремеж да 

помогне на останалите да добият опит, необходим и достатъчен за 

усвояването на професия. 

 Конференции, семинари, курсове – те представляват външно обучение, 

при което могат да възникнат нови и свежи идеи за образователния 

процес. Общуването с колеги от други фирми може да се окаже добра 
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възможност да се разбере как те работят. Добрият обучител трябва да 

предразположи персонала да мисли и работи. 

 Онлайн обучение – електронното обучение е мощно и ефективно 

средство за представяне на нови идеи и подходи. То е полезно, когато се 

налага да се обучат множество служители, работещи в различните 

клонове на фирмата – например, за здравословни и безопасни условия на 

труд. 

 

VII. МОТИВАЦИЯ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 

 

Има много мотивационни теории (над 20 мотивационни теории), които се развиват 

още от 50те години на 20 век. В различните мотивационни теории има много моменти, 

които са еднакви за всички мотивационни теории, но има и такива, които се различават и 

допълват. Има два общи момента, които са валидни за всички мотивационни теории, а 

именно: 

 Всички мотивационни теории като своя главна насоченост търсят отговор на 

въпроса за движещите сили на човешкото поведение в трудовата дейност, 

търсят отговор на въпроса кое кара отделния човек да работи по определен 

начин. 

 Всички мотивационни теории, макар и с нюанси, намират отговор на горния 

въпрос и този отговор е, че движещи сили на човешкото поведение в трудовата 

дейност на хората са техните не задоволени потребности и стремежът на човека 

чрез усилията, които полага в своята дейност, чрез резултатите които постига да 

задоволява в нарастваща степен своите потребности. Хенри Мъри извежда 

около 120 потребности присъщи на човека. Основоположник на 

мотивационните теории е Абрахам Маслоу. Основни елементи в 

мотивационните теории са 4 и 5-та степен от пирамидата - Потребност от 

признание. Признанието е понятие с богато съдържание – има множество 

конкретни форми на проявление. Различните хора във фирмата имат различни 
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свои приоритети по повод на ценени от тях конкретни форми на признания. 

Всеки служител има дадени приноси към фирмата и тези приноси трябва да 

бъдат поощряване с конкретни форми на признание. В съответствие с 

длъжностната характеристика, възможните приноси могат да бъдат 

сравнително строго дефинирани като еталон на приносите. От друга страна 

имаме това, което се постига в действителност и от другата страна седят 

конкретните форми на признание, които принадлежат не към длъжността, а към 

личността която я заема. 

Теория на Херцбърг е свързана с произтичащите препоръки от нея за бизнес 

практиката: 1) Мото – това което носи на хората в трудовата им дейност 

задоволство, удовлетворение, радост е работата. Това което създава в човека 

недоволство, неудовлетворение са обстоятелствата, при които си вършим 

работата. 2) Удовлетворението:  

                                                      Междинна(нулева) точка 

І——————————————————–Х—————————————————————
–> 

Зона на неудовлетворение на служителя в 

трудовата дейност 

Зона на удовлетвореност на служителя в 

трудовата дейност 

За промяна на неудовлетворението, 

мениджмънта има на разположение широк 

кръг от фактори. 

За създаване на нарастващо удовлетворение, 

мениджмънта има на разположение широк 

кръг от мотивиращи фактори. 

–          Условия на труд 

–          Сигурността на работното място 

–          Работната заплата 

–          Работата 

–          Признанието 

–          Работна заплата 

  

Стабилизиращите фактори имат формализиращ характер, те са количествено 

измерими. Те изпълняват ролята си на такива, които елиминират неудовлетворението, 

когато са оптимизирани. За да се оптимизират тези фактори, трябва да се направят 



                                
 

 

 
42 

инвестиции, но често те се броят за периферни инвестиции, но оказват влияние за по-

голям период от време. Всеки един от стабилизиращите фактори има брой параметри, 

които са измерими и чрез тяхната оценка се определя оптимизацията на факторите.  

За да носи удовлетворение работата трябва да отговаря на съвременните 

изисквания за демократизиране, т.е. да се осигури преход от строгото, дълбоко разделение 

на труда, от тясна квалификация в квалификация на ширина.  

Работната заплата има 2 части, когато говорим за работна заплата като 

стабилизиращ фактор се има предвид постоянната, твърдата част на работната заплата. 

Променящата се част на работната заплата има мотивиращ характер. Променливата част 

се реализира чрез разнообразие от бонусни схеми. Примери за бонусни схеми: 

 Резултати от текущото оценяване на служителя – полагаеми се бонуси; 

 Резултати от годишно атестиране – полагаеми се бонуси; 

 Стимулиращи награди. 

Според теориите на справедливостта, хората са силно чувствителни към 

справедливото им третиране от тези над тях. Хората съпоставят себе си с някой друг и в 

най-добрия случай трябва да има противопоставеност или поне голяма приблизителност. 

Има 3 вида хора: 

 Тези които дават реална, обективна оценка за себе си и могат правилно да 

оценят представянето си; 

 Хора, които дават оценка за себе си, която значително се различава с това, 

което показват като резултати; 

 Има и хора, които подценяват себе си. 

Има и 3 варианта на справедливост: справедливост, позитивна несправедливост и 

негативна несправедливост. Попадането на служителя в ситуация на позитивна 

справедливост означава надценен негов принос спрямо равностоен принос на неговия 

колега. Попадането на служителя в ситуация на негативна несправедливост означава 

подценен негов принос спрямо равностоен принос на неговия колега. При попадане на 
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ситуация, в която сте поставени в негативна несправедливост има няколко възможни 

отговора.  

Дейвид Маклелънд насочва вниманието към 4 социално придобити мотива с 

разбирането, че най-често един от тях става водещ за човека:  

 Мотив за принадлежност към общност; 

 Мотив за високи постижения; 

 Мотив за компетентности; 

 Мотив за упражняване на власт. 

Трудовата мотивация има две съставки и тук целта е да се постигне съответствие 

на външната мотивация с вътрешната мотивация на индивида:  

 Вътрешна мотивация 

o Вътрешни мотиви – в зависимост от много фактори, хората определят 

някои вътрешни мотиви, като по-важни и силно водещи, а други като по-

маловажни. От тези фактори, най-важни са факторите на близкото 

обкръжение. 

 Външна мотивация: 

o Външните стимули. 

Трудовата мотивация има две основни направления: 

 Корпоративна мотивация; 

 Личностна мотивация – това обикновено е по-важната мотивация за постигане 

на определени резултати. Лидер – лидерът е личност, която със своите качества 

и произтичащите от качествата линии на поведение оказва силно и предимно 

непринудително влияние върху други хора. Влияние, което ги прави негови 

последователи, съмишленици. 

Една от важните задачи на ръководенето е мотивирането на хората. Мотивацията, 

като състояние на вътрешна убеденост да се прави нещо, се основава на потребности, 
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които са вътре в индивида и стимули и цели, които са извън него. Потребностите са 

вътрешно присъщо качество, което ангажира поведението на човека за постигане на 

дадени цели. Мотивът или по друг начин казано - подбудата е нещо, което инициира, 

предизвиква определено поведение у някого - поведение на действие или поведение на 

целенасочено бездействие. Мотивиран или човек с мотивация е онзи, който по собствено 

желание възприема и осъществява определено поведение. Мотивацията произлиза от 

латинското „moveo” – „движа”, повод да се предприеме или извърши нещо. Тя е степен на 

желание и избор, който е необходим на дадена личност, за да се ангажира да поддържа 

едно или друго поведение. Мотивацията е желание да се достигнат високи равнища на 

усилия по отношение на организационните цели, които се обуславят от възможностите на 

усилията да удовлетворят някои индивидуални нужди. Мотивацията бива два вида:  

 Вътрешна мотивация, като „вътрешна” е условно определение, тъй като 

мотивацията е подбуда в мозъчната кора на човека и затова е нещо само 

вътрешно за него – такава, която се самозаражда у хората и влияе на тяхното 

поведение;  

 Външна мотивация, като „външна” е също условно определение – желанието за 

определено поведение, което се предизвиква у съответния индивид въз основа 

на влияние или въздействие на други човешки индивиди. Външното 

мотивиране, т.е. създаването у някого на желание за нещо, е процес, при който 

даден субект (единичен или групов) използва целенасочено с успех някакво 

средство (стимул) за оказване на въздействие върху човек или група от хора, 

т.е. върху човешки обект, предизвиквайки желание у него да прави това, което е 

цел на въздействието. Предизвикването и/или поддържането на външна 

мотивираност е сложен процес.  

За да може преуспяващият мениджър да поддържа тази мотивираност у хората на 

организацията, на него му е необходимо: 

 да разбира модела на процеса „мотивиране”;  

 да познава принципно факторите, обуславящи мотивираност;  
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 да съзнава, че мотивирането не е просто даване повече пари на някого, за да 

стане той мотивиран;  

 да разбира, че създаването у някого на чувство на прекалено задоволство може 

да бъде равносилно на състояние на демотивираност (самодоволство и 

инертност). 

Как практически следва да се осъществява процесът на мотивиране, т.е. създаване 

на мотив, мотивираност у някого?  

Според анкета, проведена на сайт, който предоставя търсене и предлагане на 

работа в България може да се добие и още по-ясна представа за това как влияят 

различните видове възнаграждения на хората, търсещи работа. В допитването са се 

включили над 5000 човека. На въпрос Какво влияе най-силно на мотивацията ви?  Най-

голям процент са отговорили  - „по-високо възнаграждение” - 51%, на второ място като 

мотиватор анкетираните са поставили „възможността за професионално развитие” - 20%, 

за 17 % е важно „доброто отношение и климата за работа”. Следват „предвидените бонуси 

за постигане на цели”  със 7 %. От изследването става ясно също и, че „добрият социален 

пакет” мотивира едва 3% и 1 % от запитаните не са дали отговор. 

 

 

 



                                
 

 

 
46 

 

  

 

 Посочете поне 5 конкретни форми на признание, които вие цените 

(предпочитате, харесвате, очаквате) и бихте искали да ги получавате от мениджмънта 

на организацията в съответствие с вашите приноси към нея.  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  УЧЕБНА ЗАДАЧА 


