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ДОКЛАД 
 
 

Културални аспекти на възприемането на човешките 
ресурси като разход в индустриалните организации -  
пречка за постигането на ускорен растеж в България 



Характеристиките на съвременната 
икономическа среда  

  Неравновесие 

  Нестабилност 

  Непредсказуемост 

  Неяснота 

  Непрекъснат цикъл на създаване и разрушаване 

    на богатство.  



Конкурентни предизвикателства 
пред мениджърите на  българските индустриални 
организации  

  Глобализацията 

  Необходимостта от постигане на   рентабилност 
чрез растеж. 

  Лидерство в развитието или умерено (ефективно) 
използване на съвременните технологии. 

  Силната зависимост на създаващите висока 
добавена стойност предприятия от 
интелектуалния капитал. 

  Неизбежността на непрекъснатата промяна.  



ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 

 Единствената възможност за постигане на 

устойчиво конкурентно предимство и 
ускоряване на растежа на индустриалната 

организация.  



У НАС ... 

 Стилове на комуникиране 

 Отношения към конфликтите 

 Подходи при извършване на възложените 
задачи 

 Начини на вземане на решения 

 Отношение към степента на откритост при 
извършване на бизнес дейност 

 Подходи за придобиване на познания и други 



«Кои са десетте световно известни 
български марки?»  

 Наложителна е промяна в свързаните с 
реализирането на бизнес дейности вярвания, 
ценности, усещания, очаквания, отношения и 
предположения. 

  

  служители ↔ мениджмънт 

  граждани ↔ държава  



ТЪРСИМ ОПОРА В ... парадигмите в съвременното 

управление на човешките ресурси  

 Предприемане на правилните действия. 

 Ориентация към дейности, създаващи висока 
добавена стойност. 

 Съсредоточаване върху сърцевинните 
компетентности и изнасяне на останалите извън 
компанията. 

 (само) позициониране на служителите на места, 
където получават възможности да дават най-
голям принос» и други,  



Предложения за промени в определени сфери на 
управлението в индустриалните организации и на 
национално равнище 

  Цел: 

 Да се повиши скоростта на развитие на българската 
икономика. 

 

  Средства: 

 Нормативни актове. 

 Качество на мениджмънта в индустриалните 
организации. 



Първото предложение: анализ  

 Правните форми и процеса на регистрация на 
фирма. 

 Голямо привидно разнообразие 

 Солта на живота - преживявания, чрез които 
индивидът осмисля съществуването си и се 
развива. 

 Неконтролируеми страсти 

 Изисквания към успяващия член в обществото, 
продиктувани от съвременните икономически 
условия ... 



Изисквания към успяващия човек в обществото: 

 Да спазва действащите нормативни актове в ежедневието си; 
 Да генерира доходи, които да осигуряват щастлив и 

здравословен начин на живот на него, на семейството му, на 
хората, с които работи и на сънародниците му в неравностойно 
положение; 

 Постоянно да придобива, обогатява и прилага в практиката 
необходими знания, умения и способности; 

 Да създаде, отгледа, възпита потомци с позитивна ценностна 
система, съответстваща на съвременните принципи на 
демокрацията; 

 Да приеме, че образованието на потомството му е съвместна 
отговорност на семейството и на посещаваната образователна 
институция с оглед придобиване на знания, умения и 
способности от децата, които да ги направят търсени на пазара 
на труда; 

 Да допринася за развитието на местната общност и на 
гражданското общество. 



Първото предложение: решения 

 Минимизиране на възможностите за възникване на 
разрушителен фалит в живота на хората. 

 Възможност за «втори (пореден) шанс» в живота на 
човека. 

КАК? 
 Само ограничена отговорност за собствениците на 

организации. 

 Минимален изискуем капитал при регистриране на 
фирма. 

 Ниски равнища на държавни такси при регистриране или 
заличаване на фирма. 

 Намаляване на броя и на финансовата тежест на 
лицензионните разрешителни.  



Второто предложение: анализ  

 Цел: 

 Да се опростяват, унифицират и автоматизират 
административните дейности. 

 Средства: 

 Въвеждане на електронни компоненти при 
взаимодействието на компаниите помежду им и с 
държавната администрация. 

 Вниманието на работодателите се съсредоточава 
върху: 

 Усвояване на съвременни, прогресивни управленски 
практики от развитите страни. 

 Повишаване на фирмената конкурентоспособност. 

 Установяване в бизнеси с по-висока добавена стойност.  



Второто предложение: решения 

 Безвъзмездно предоставяне на електронен подпис на 
всеки гражданин при навършване на пълнолетие. 

 Въвеждане на обучение за работа с електорнен подпис 
като част от средното образование. 

 Регистрацията на фирма да става единствено по 
електронен път. 

 Без такси за притежаване и използване на електронен 
подпис.   



Третото предложение: анализ 

Цел: 

 Да се усъвършенства счетоводната дейност на всяка 
организация.  

 

Какво се случи? 

 Оттегляне на държавата от активна бизнес дейност.  

 Фирмите и гражданите чрез своите данъци - основни 
източници на приходи за държавата.  

 Глоби, лихви и други наказания при нарушения на 
законодателството. 

 Устойчиво намаляване на данъчната и осигурителната 
тежест  



Доминиращи характеристики в културата на 
местните фирми и граждани  

 Висока степен на предвидимост на средата и тесни сфери 
на отговорност за гражданите преди промените у нас. 

 Безпокойство сред много хора (мениджъри). 

 Продължителната политическа и икономическа криза на 
прехода. 

 Среда на секретност и отричане. 

 Среда на критикуване и надменност. 

 Среда на избягване на отговорност и съперничество за 
ресурси. 

 Среда на пасивност и чувство за безпомощност. 

 Подкопаване на усещането у хората за лична ефикасност.  



Доминиращи характеристики в културата на 
местните фирми и граждани (продължение) 

 Голямо разнообразие в работните практики при 
взаимодействието между хора, стопански субекти и 
държава. 

 Държавата като контрольор - взаимоотношения на 

подчиненост (зависимост) и дори на враждебност. 

 Счетоводителят - най-влиятелната фигура след 
генералния директор в индустриалната организация. 

 Защитна позиция на мениджърските екипи. 

 Силните отчетни аспекти на счетоводната дейност 

изместват вниманието на управленските екипи към 
миналото и настоящето.  



Третото предложение : решения 

 Въвеждане на  интегрирана система за управление на 
фирмените счетоводство и финанси.  

 Системата да не позволява допускането на грешки.  

 Да се предвиди всеки възможен случай, който да има 
единствено решение. 

 Ако случаят е безпрецедентен, в бързо да се осигурява 
валидно за всички стопански субекти в страната 
единствено решение. 

 Системата да е зъдължителна за всички организации у 
нас.Системата да е свързана с НАП.  



Третото предложение : ползи 

 Намаляват се разходите за обучение на специалисти за 
работа с счетоводни и други анализаторски програмни 
продукти или модули от системи за интегрирано 
управление. 

 По-лесно събиране на вземанията. 

 Отмяна на административните наказания. 

 Подобряване качеството на обучението на икономисти 
в учебните заведения. 

 Управленските екипи съсредоточат усилията си върху 

маркетинг, управление на човешките ресурси, 
управление на промяната, утвърждаване на желана 
фирмена култура и т.н. 



Четвъртото предложение: анализ  

 Промени в системата на заплащане, 
стимулираща индивидуалните постижения на 
служителите. 

 

СИТУАЦИЯТА: 
 Мениджърите разполагат с определени средства за 

възнаграждение според заслугите - процент от 
планирания бюджет за възнаграждение. 

 Ако един служител заработи повече, по-малко 
остава за колегите му.  



Четвъртото предложение: решения 

 Размерът на средствата за възнаграждение според 
заслугите да се постави в зависимост от 
постигнатите за даден период резултати. 
 Служителите са стимулирани да споделят добрите 

практики. 
 Служителите са стимулирани да  се учат от опита на 

колегите си в други звена на организацията. 
 Подкрепя се дългосрочната им ориентация. 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ТРУДА 

 

 Проблемът не е колко се заплаща на служителите, а 
какво се произвежда или доставя! 



Уважаеми Дами и Господа, 
 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ! 


