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Резюме 

 

В настоящата статия се разглеждат и анализират въпроси, свързани с управлението 

на човешки ресурси в условията на глобализация, демографска криза и засилена мобилност. 

Човешкият ресурс е най-важния актив за всяка организация, нейното постижение и 

конкурентно предимство. Неговото управление е предизвикателство, което налага 

откриването и прилагането на иновативни подходи, които отчитат индивидуалността, 

разнообразието и позволяват разгръщане на творчество и талант. Представени са базови 

приоми, чрез които да се въздейства за повишаване мотивацията и ангажираността на 

служителите за постигане на фирмените цели. 

 

Ключови думи: мотивация, управление, човешки ресурси, демографска криза, 

индивидуалност, талант.  

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Още от най-ранни времена човек търси начини да увеличи своята производителност. Той 

се стреми да извлече максимална изгода за себе си и така да задоволи определени свои 

потребности и желания. Еволюцията на управлението на човешките ресурси започва в 

дълбока древност с експлоатацията на човешкия труд, преминава в стремеж да се 

регламентират точни правила и механизми за изпълнение на трудовите задачи и стига до  

осъзнаване на ролята на човешкия фактор за постигане на фирмените цели и силна 

заинтересованост от синхронизиране на целите и желанията на отделния индивид с тези на 

организацията. Комуникацията преминава от вертикално на хоризонтално ниво, от 

комуникация работодател към служител на комуникация между бизнес партньори и 

сътрудници. В днешно време все повече се обръща внимание на човешката индивидуалност, 

на откриване на силните й страни и таланти, на тяхното развитие и задържане. Стремеж за 

пътуване в една посока.  

Теоретичните модели се трансформират от управление на персонала към управление на 

човешки ресурси, като вече осезаемо се засилва концепцията за управление на хора, с 

техните различия, чувства, емоции и стремежи. От поддържаща функция с ограничено 

значение в стратегическа функция, носеща значителна добавена стойност. От извършване 

на чисто оперативни и административни функции в стратегически партньор, търсещ нови 

решения и подходи. 
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1. Управление на човешките ресурси в съвременните икономически и 

демографски условия. 

Човекът е сложна машина и нейното управление е възможно само чрез изучаване и 

дълбоко познаване както на нейните характеристики, особености и влияния, така и на 

процесите, които протичат в нея и факторите, които ги пораждат. За да задвижим тази 

машина в посоката, която желаем и да постигнем максимална изгода е необходимо 

откриването и използването на съвкупност от похвати и мероприятия. Целта е отключване 

на човешкия потенциал за подобряване на изпълнението и постигане на целите. 

Връху поведението на хората заети в организациите оказват влияние както вътрешни за 

самата организация фактори и условия, така и външни. Икономическата политика, 

демографската криза, засилената външна миграция, стагнацията на пазара на труда, 

влошеното качество на образованието, регионалният дисбаланс и др. са фактори, които 

оказват неблагоприятно влияние върху мотивацията за полагане на труд.  Анализирането и 

отчитането на факторите на заобикалящата среда и тяхното съпоставяне с силните и слабите 

страни на организацията ще позволят  тя да се позиционира правилно, да се преодолеят 

заплахите и да се реализара успех. 

 По данни на НСИ95 и МТСП96 демографска ситуация и пазарът на труда в България през 

последните години са следните:  

- продължава процесът на намаляване и застаряване на населението – към  31.12.2020 

г. населението на България е 6 916 548 души. В сравнение с 2019 г. населението на 

страната намалява с  34 934 души, или с 0.5%.;  

- намалява броят на живороденитe деца и коефициентът на обща раждаемост;  

- увеличава се броят на умрелите лица и коефициентът на обща смъртност;  

- продължава процесът на застаряване на населението. В края на 2020 г. лицата на 

възраст 65 и повече навършени години са 1 504 048, или 21,8% от населението на 

страната. В сравнение с 2019 г. делът на населението в тази възрастова група нараства 

с 0.2 процентни пункта. 

- Тенденцията на застаряване на населението води до промени и в неговата основна 

възрастова структура - под, във и над трудоспособна възраст. Населението в 

трудоспособна възраст към 31.12.2020 г. е 4 139 хил. души, или 59.8% от населението 

на страната. През 2020 г. броят на трудоспособното население намалява с 17 хил. 

души, или с 0.4%, спрямо предходната година.  

- Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез 

коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя 

 
95 НСИ, Население и демографски процеси през 2020, https://www.nsi.bg 
96 МТСП - информационен бюлетин бр. 57/май 2021 г.  
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на влизащите в трудоспособна възраст (15 - 19 години) и броя на излизащите от 

трудоспособна възраст (60 - 64 години) към 31.12.2020 г. това съотношение е 67 и за 

сравнение, през 2001 г. 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били 

замествани от 124 млади хора. 

- Продължава тенденцията към териториално разделение на населението. Към 

31.12.2020 г. в градовете живеят 5 043 186, или 72.9%, а в селата – 1 873 362 души 

или 27.1% от населението на страната. В териториален аспект разпределението на 

населението се отличава с концентрация в определени региони и обезлюдяване на 

други – половината от населението на страната (50.4%) живее в Югозападния и 

Южния централен район, а  най-малък по брой на населението е Северозападния 

район с едва 10.4% от общото население. 

- Очертават се проблеми свързани с ограничаване броя на трудоспособните лица и 

повишаване на тяхната средна възраст. Недостатъчен е делът на хората с висше 

образование и обезпокоително висок е броят на неграмотните и лицата с ниско 

образование. Ниско участие на населението в учене през целия живот и ниска 

мобилност в условията на сегментиран пазар на труда. Наблюдават се 

несъответствия в предлагането и търсенето на труд по отношение на професионално-

квалификационната структура на работната сила; 

- Последиците от демографската кризата върху пазара на труда се изразяват в 

намаляване на икономическата активност и заетостта, и увеличаване на 

безработицата. Броят на обезкуражените лица (за групата 15-64 г.), които са част от 

икономически активните лица и желаят да работят, но не търсят активно работа 

нараства. По данни на МТСП през първото тримесечие на 2020 г. общият брой на 

заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3 028,7 3 хил., в сравнение 

със същото тримесечие на 2019 г. техния брой е намалял с 2,5%. Относителният дял 

на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 51,4 %, 

като при мъжете този дял е 57,7 %, а при жените – 45,6 

- глобализацията поражда рискове свързани със закриване на работни места, изнасяне 

на икономически дейности и работна ръка и загуба на доходи за определени 

професии, региони и отрасли; 

- работата на непълно работно време в България продължава да е по-слабо 

разпространена в сравнение с другите държави-членки на ЕС. 

В обобщение следва да се посочи, че влошената демографска ситуация и влиянието на 

глобалната икономическа криза върху българската икономика оказват отрицателни 

въздействия върху пазара на труда. Забавянето на икономическия растеж и намаления 

приток на капитали към страната не благоприятстват създаването на нови работни места и 

ограничават икономическата активност. Несигурната пазарна среда и липсата на работна 

ръка продължават да са основните фактори, ограничаващи развитието на бизнеса в 

основните отрасли – индустрия, строителство, услуги.  

Съвременните организации са изправени пред сериозни предизвикателства и трудности. 

Наблюдава се и дисбаланс между излизащо от пазара на труда поколение и навлизащото. 
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Притиснати от неблагоприятните икономически условия много хора в след пенсионна 

възраст /64 г./ продължават да изпълняват своите трудови задължения. Те притежават 

рутината да изпълняват поставените задачи, но трудно приемат промените и 

нововъведенията, не са достатъчно адаптивни и това намалява производителността на труда. 

От друга страна липсва достъчен ресурс от млади хора, които да „поемат щафетата”, да 

внесат нова енергия и идеи. Работодателите са принудени да отделят значителни средства и 

да полагат огромни усилия за привличане и задържане на човешки ресурси. Глобализацията, 

засилената миграция и липсата на  конкуренция за запазване на работната позиция 

допълнително влошават ситуацията и оказват все по-силно отрицателно влияние върху 

мотивацията на хората за полагане на труд. Чувството, че си незаменим се засилва и човек 

намалява своя стремеж за развитие и усъвършенстване. Примирява се с това,  което е 

постигнал. В същото време осъзнавайки, че няма кой друг да извършва неговата работа, той 

увеличава своите изисквания към размера на получаваното възнаграждение, условията на 

труд, придобивките и др. Получава се обратнопропорционална зависимост човек снижава 

качеството и количеството на полагания от него труд, а увеличава изискванията си.  

 

2. Преосмисляне ролята на човешкия фактор – предпоставка за успех 

 

За да избегнат неблагоприятните икономически и демографски условия организациите 

се ориентират към използването на нови стратегически подходи за управлението и 

мотивацията на своите служители. Основният подтик за промяна  е виждането и оценката 

за значимостта на човешкия фактор за съществуването на организациите. Неговото 

ефективно използване е свързано с подобряване на политиките по заплащане и наемане на 

работа, по обучение и развитие, по мотивация и задържане, както и други аспекти от 

управлението на човешките ресурси. Ясната визия и набелязването на основните цели са 

съществен момент в откриването на пътища за преодоляване на негативните последствия от 

липсата на работна ръка и намалена мотивация за полагане на труд. 

Откриването на онази вълшебна пръчка, която ни подтиква да правим или не правим 

нещо и използването на онзи магичен заряд, който ни кара да съществуваме и движи 

човешкия прогрес би спомогнал за оцеляването, развитието и просперитета на съвременните 

организации. Това е най-сложната и отговорна задача, пред която са изправени и 

мениджмънт, и психолози, и изследователи. Създаването на такава икономическа, 

организационна и социална среда, която така да въздейства върху работещите, че те да 

изберат онова поведение в трудовия процес, което да отговаря на разработената фирмена 

стратегия и да допринесе за постигането на набелязаните цели е дълъг и сложен процес, 

обект на анализ от десетилетия насам.  

 

2.1 Определяне на цел 

 

Съществуват многобройни теории и учения, направени са редица проучвания, които се 

опитват да разкрият най-ефективните начини за използване и развитие на работната сила. 
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Изграждането на научнообоснована система за управление на хората в една организация е 

сложна задача, при която следва да се приложат теоретичните достижения в тази област, и 

едновременно с това да се спазят изискванията на практиката. За целта е необходимо да се 

анализира конкретната ситуация, да се определят приоритетите и да се очертае рамката на 

бъдещите действия.  

Каква е целта, която трябва да се постигне? В какви срокове да се изпълни?  Как ще се 

осъществи? Какви ресурси са необходими за нейното постигане?  

От съществено значение за успеха на една организация е да се определи значението на 

човешкия фактор в организацията и спрямо това да се търсят подходи за неговото ефективно 

използване: 

- човешките ресурси са лесно заменяемо средство на труда; 

- човешките ресурси са част от общите ресурси, които трябва да бъдат добре подбрани 

и организирани, но без да се отделят и влагат допълнително инвестиции за тяхното 

поддържане и развитие; 

- човешките ресурси са основна движеща сила, която трябва се цени и да се полагат 

усилия за нейното задържане, развитие и усъвършенстване. 

Отношението на ръководството към ролята и мястото на човешкия фактор определят и 

стратегиите за неговото управление. Тук могат да се посочат няколко основни направления, 

които позволяват да бъдат разширявани в една или друга насока: 

- човешките ресурси са част от общите ресурси на организацията. Те са средство за 

постигане на общите цели на организацията, без тя да има някакъв специален 

интерес към тях и да е склонна да отделя ресурси и усилия за тяхното развитие и 

задържане. Такава ситуация може да се наблюдава, когато пазарът на труда е 

наситен с определен вид специалисти, цената на работната сила е ниска и 

организациите не са застрашени от липса на работна ръка. Принципът е ако един си 

тръгне,  друг ще го смени.  

- човешките ресурси са ценен капитал и затова мениджмънта е склонен да отделя 

повече усилия при подбора на кадрите, да избира и привлича най-добрите на пазара, 

да им предостави добри условия на труд и материални придобивки, но след като ги 

внедри във фирмения процес, очаква от тях да са доволни с това, което им  се 

предлага  без влагане на  допълнителни усилия от негова страна.  

- човешките ресурси са важен инструмент за постигането на фирмените цели. 

Непрекъснатото текучество е ненужно и нежелано. Води до излишно увеличавене 

на разходите и загуба на време в обучение и адаптация на персонала. Мениджмънта 

осъзнава водещата на роля на хората заети в организацията и полага усилия, да ги 

приобщи и мотивира да дадат своя принос за постигането на целите на  

организацията. Готов е да положи максимални усилия, за да задържи тези хора в 

неговото „семейство”. 

- като продължение на познанието, че хората заети в организацията са нейния най-

ценен капитал е виждането, че всеки човек притежава свои индивидуални 

характеристики, мисли и емоции, които определят желанието му за полагане на 



288 
 

труд. Стремежът е към тяхното откриване, разбиране и правилно използване за  

постигането на фирмените цели. Разработват се нови стратегии и похвати, отделят 

се значителни количества ресурси. Целта е всеки човек да бъде оценен и да му се 

предостави възможност да развива своите качества и потенциал.  

Както вече бе споменато демографската криза, засилената миграция  и липсата на 

достатъчно специалисти са фактори, които характеризират съвременната ситуация на пазара 

на труда. Тук обаче трябва да прибавим още един непредвиден фактор, които размести 

очерталата се тенденция, а именно пандемията от Ковид – 19. Изведнъж животът намали 

своето темпо, икономиката застина, на всички фирми и организации се наложи да 

преорганизират своята дейност, да намалят оборотите,  в някои случай да освободят 

значително количество персонал и даже да прекратят дейността си. Макар и за кратко (около 

година)  на пазара на труда излезнаха рязко, значително количество хора от секторите 

ресторантьорство и туризъм, култура и развлечение, на които се наложи да преорентират и 

насочат към други дейности и професии. 

Тези условия още веднъж изправят работодателите пред необходимостта да осъзнаят и 

да оценят важността на човешкия фактор за съществуването, конкурентоспособността и 

просперитета на техните организации. Да полагат непрекъснати усилия за неговото 

задържане и най-вече мотивиране да предоставя своя труд най-рационално и най-ефективно. 

Ясно и безспорно може да се посочи, че основно и рещаващо конкурентно предимство в 

съвременните икономически и демографски условия е качеството на човешкия капитал в 

организацията и неговото рационално управление. Направляван в правилната посока той се 

оказва един неизчерпаем ресурс, увеличаващ производителността  и доходността на 

организацията. 

2.2 Анализ на потребностите от човешки ресурси и откриване на нови пътища 

за набирането им 

Съвременното стратегическото управление на човешките ресурси включва използването 

на интергриран подход и синхронизиране на всичките му функции – планиране, 

организиране, обучение, развитие, мотивиране и контрол. 

 След определянето на приоритетите и оценка на значимостта на човешкия фактор, се 

определят и пътищата за неговото откриване, рационално използване и развитие. На този 

етап трябва да се направи анализ в две посоки: от една страна е необходимо: 

- да се анализират и планират инвестициите, които организацията е склонна да вложи за 

откриване и инвестиране в човешки капитал /в това число материални и нематериални/; 

- да се определят източниците на финансиране - може да се потърсят и външни 

източници на средства като участие в европейски проекти и използване на ресурси 

предоставяни по програми на МТСП и Агенцията по заетостта; 

- да се планира какво време и енергия ще се отделя – дали това е едноктратен акт или 

цялостна политика; 
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- познанията, с които разполага мениджмънта достатъчни ли са за организиране и 

изпълнение на цялостния процес по наемане и подбор на човешки ресурси или ще се ползват 

услуги на специализирани консултански фирми. 

  От друга страна анализът трябва да обхване и обекта на търсенето – какви служители 

са необходими и какви качества трябва да притежават? Пълна и точна представа за 

характеристиката и спецификата на съответната длъжност предоставя длъжностната 

характеристика. Тя е задължителен атрибут на трудовите отношения и е носител на 

информация както за същността на извършваните задачи и задълженията и правата на 

съответния служител, така и за съвкупността от професионални умения, организационни 

качества и личностни характеристики, които трябва да притежава. Изграждането на 

коректен и правилен профил на ефективния служител ще улесни процесите по набиране, 

подбор, внедряване, както и адекватното му мотивиране и развитие.  

Осигуряването на организацията с необходимите й човешки ресурси в количествено и 

качествено отношение е съпроводено с и с анализ на съществуващата работна сила. 

Възможно ли е извършването на подбор вътре в самата организация, предоставени ли са 

възможности за професионално израстване, могат ли да бъдат силен мотиватор за задържане 

на хора в структурите на организацията?  

„Използването на вътрешен пазар на труда е стимул за работещите в организацията, 

които имат основание да очакват, че при добро представяне от тяхна страна ще им се 

предостави възможност за израстване. Практикуването му в някои страни и организации 

води до наемане за цял живот”.97 Предимства  за организацията са: по-ниски разходи за 

набиране и подбор, наличие на собствена информация за качествата или недостатъците на 

кандидатите, по-бърза адаптация към колектива и изискванията на длъжността от 

кандидата, добра мотивация за работещите, приемащи повишението като резултат от 

тяхната работа.  

От друга страна наемането и  внедряването на външни за организацията хора, увеличава 

притокът на нови идеи, разчупва рутината и повишава конкурентоспособността.  

Съчетаването на интересите на работодателите с тези на служителите още на този етап 

би предотвратило негативни последици и за двете страни. Наемането на неподходящи хора 

води до неефективно изпълнение на задачите, неудоволетвореност, високо текучество, 

конфликти, проблеми с трудовото законодателство и синдикатите. При служителите се 

проявява апатия, незаинтересованост, а за организациите това е свързано с увеличаване на 

разходите, загуби и дори фалит.  

В условията на свободен пазар, засилена конкуренция и липса на работна ръка  усилията 

са насочени към откриване на нови пътища за привличане на подходящи кандидати, за 

тяхното задържане и взаимоизгодно сътрудничество. “Съобразяването с характеристиките 

на поколенията, религията, културата, пола, сексуалността и т.н. е алтернатива за постигане 

 
97 Бояджиев Др., Терминологичен речник по управление на човешките ресурси, София 1998 
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на баланс в управлението”98 и възможност за  създаване на среда, в която всеки да 

демонстрира способносите си, да се разширява самоконтрола и да се насърчава 

ангажираността му във взимането на решения и поставянето на цели. 

3. Стратегически похвати за задържане, мотивация и ефективно управление на 

човешкия капитал 

Опитът и практиката определят хората, работещи в организацията, като най-важния и 

най-трудно управляем фактор на труда. За да се използва в най-пълна степен техния 

потенциал, стратегическият подход следва да се основава на познаване и използване на 

политики за удоволетворяване потребностите на всеки индивид. Големият проблем в това 

направление е синхронизирането и интегрирането на целите на организацията и личните 

цели на нейните членове. Въздействието да е в такава посока, че да се изпълнят начертаните 

цели и задачи. „ Целта е чрез мотивация и взаимодействие да се постигне хармония между 

желанията и нуждите на организацията и нейните членове”.99 

За да постигне това ръководството трябва да извършва системни и целенасочени 

действия за разбиране на потребностите на отделния индивид и да предлага решения за 

тяхното задоволяване, да открива неговите силни страни и таланти и да предоставя 

възможност за тяхното развитие и рационално използване. 

Мотивацията е съвкупност от психични процеси, определящи силата и посоката на 

поведението. Тя има субективен характер, протича в съзнанието на индивида, минава през 

неговия собствен филтър и се свежда до неговата лична преценка. Всеки има свои 

разбирания за заобикалящия го свят и стремежите и очакванията са различни. Характерът 

на човека, неговата емоционалност, възпитание и заобикаляща среда предопределят 

неговите реакции и направляват поведението му. 

В днешно време потребностите в голяма степен се внушават и определят отвън. 

Въздействието на съвременните средства за комуникация и общуване е огромно. Те оказват 

влияние върху избора, нагласата и поведението на хората. Променят ценностната система и 

мирогледа.  Динамиката и многообразието на потребносите са предизвикателствата, пред 

които са изправени днешните организации. Целта на работодателите е да създадат такава 

икономическа и социална среда, която да предразположи служителите да отдават своя труд 

в най-пълна и ефективна степен. Едновременно с това тази среда трябва да бъде 

привлекателна и задържаща, предизвикваща и задоволяваща потребности, предразполагаща 

към творчество и иновативност. 

Основно средство за задоволяване на потребността от съществуване и днес това са 

парите. Размерът на трудовото възнаграждение и допълнителните материални придобивки 

– бонуси, ваучери за храна и облекло, допълнително застраховане и осигуряване, карти за 

 
98 Кардашева Ан., Балансът при управление на хора е стратегия за бизнес успех, статия 

http://bamco.bg/publications/bal-pri-upr-na-mno-hora/  досътп. на 21.06.2019 г. , 16:48 

 
99 Армстронг М., Управление на човешките ресурси, Делфин прес, 1999. 
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пътуване и спорт и др. винаги са сред основните фактори, оказващи силно влияние върху 

трудовата мотивация. Високото възнаграждение оказва влияние при избора на организация, 

където да отдадеш своя труд, както и вероятността да се задържиш дълго там. Очакваното 

възнаграждение е фактор, който ти позволява да задоволиш определен кръг от своите 

потребности – най-вече свързани със самото съществуване и определяне на жизнен статус – 

прехрана, дом, семейство, обществено положение и др. Неговият размер може да има роля 

на силен мотивиращ фактор само, ако е обвързан с принципа за справедливостта – да отчита 

приносът на всеки индивид за постигането на общата цел. Трябва да създава убеждението, 

че по-доброто изпълнение води до по-добро заплащане. По този начин се възнаграждават и 

потребностите на хората за справедливост, ценност, себеуважение и т.н. 

Съобразявайки се, с ограниченията на пазара на труда, ръководството трябва да отчита 

и нивото на заплащане в страната, в конкурентните организации и да предлага алтернатива, 

която да мотивира и гарантира задържане на служителите си. 

С въздействието на парите като мотивиращ фактор не бива да се прекалява. Ако често 

се използават заплахи за намаляване на възнаграждението или за уволнение, дори и да 

окажат ефект, той ще е краткотраен, ще се породи чувство на несигурност, на страх и 

последиците в бъдеще ще носят само непоправими отрицателни ефекти. 

 Практиката показва, че паричните и материалните придобивки не са най-силния 

мотиватор за оптимизиране дейността на работещите. Използва се взаимодействието на 

различни мотивационни техники и похвати, като стремежът е към тяхното непрекъснато 

обновяване и актуализиране.  

Извършването на мотивационен одит ползволява да се изготви мотивационен профил на 

работещите и да се отговори на въпросите какво още кара хората да се разгърнат, да вложат 

повече усилия, да отдадат повече енергия – работната среда, прекия ръководител, 

отговорностите, възможностите за израстване? Кои са факторите, които въздействат, каква 

е тяхната сила, могат ли да променят своята посока, могат ли да бъдат еластични? Може ли 

един мотивационнен фактор да има обратен ефект? Трябва да се отчита въздействието на 

всички фактори: какво те кара да направиш това, защо и най-вече докога?  

Стратегията за хармонизиране на интресите и целите на организацията с тези на хората, 

с които тя разполага е сериозна задача за нейното ръководство. Затова мотивацията започва 

от него. То трябва да е силно заинтересовано и мотивирано, за да увлече и поведе хората. 

Ролята на преките ръководители е огромна. От тяхното поведение зависи изграждането на 

правилна комуникация във и между екипите, както и правилното поставяне на задачите и 

отчитане на резултатите. Необходимо е ръководителите да познават много добре своите 

членове и техните потребности, да пораждат доверие и съпричасност и чрез личен пример 

да ангажират за ефективно изпълнение на поставените задачи и набелязаните цели. 

Ефективността се постига чрез включване на изпълнителите в планирането на задачите, в 

търсенето на пътища за постигането им, в активирането на действията им.  

В условията на криза и заплаха хората стават консервативни и недоверчиви към всичко 

ново. Тук отново изпъква ролята на прекия ръководител, който използвайки средствата на 

позитивната комуникация трябва да умее да предразположи своя екип, да го насочи в 
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правилната посока и заедно да постигнат целта. Т.е комуникацията прави мотивацията 

възможна. Без осъществяване на непрекъсната комуникация както по вертикала 

/ръководство – служители/, така и по хоризонтала /сътрудници в отделни звена/ успехът е 

немислим. Правилното разпределение на задачите, тяхното екипно изпълнение и последващ 

контрол изискват комуникация на всички нива в организацията. Тя позволява на 

служителите открито да изказват  притесненията, свързани с работата им и да се справят с 

тях, още преди да се превърнат в сериозни проблеми, да предлагат промени и да изразяват 

свободно своите позиции. Те се чувстват ценени, а това повишава тяхната продуктивност и 

мотивация и намалява значително чувството на неудовлетвореност.  

Правилната комуникацията е факторът, който определя и социалния климат в 

организацията. Наличието на добри взаимоотношения между хората, работещи в една 

организация е силен мотивационнен фактор. Приемането на организацията като втори дом 

и семейство задоволява потребността от сигурност, съпричастност, сплотеност. Обратно - 

влошените взаимоотношения засилват чувството на неудоволетвореност, разсеяност и водят 

до намаляване на производителността, чести отсъствия от работа и загуби. Изследванията 

показват, че често тази потребност е незадоволена, хората не са доволни от съществуващите 

взаимоотношения и това е един факторите, оказващ значително влияние при взимане на 

решение за напускане на организацията. Негативизмът и песимизмът на ръководителите 

могат единствено да притеснят и блокират действията на работещите. Те трябва да показват, 

че държат на всеки един от хората си, че имат доверие в техния професионализъм и разчитат 

на тях. Справедливостта и доверието са съществени за мотивацията.  

Важно условие за поддържане на позитивна комуникация и повишаване на мотивацията 

е познаването и отчитането на съществуващите неформални групи в организацията. Тяхното 

влияние може да има негативен ефект, но ако се привлече и ангажира вниманието на 

неформалните им лидери, те биха могли да оказват силна подкрепа и положително 

въздействие върху мотивацията и съпричасността за постигане на поставените цели и 

задачи. 

За създаване на добра мотивация и ефективно протичане на процесите съществено 

значение имат и пътищата и формите за доставяне на информация в организацията. 

Ръководството трябва да се стреми да улеснява и актуализира достъпа до информация и да 

не предприема решения, които водят до изменения в работата на отделните сътрудници, без 

тяхното участие, дори когато тези изменения се считат за позитивни. Задължението за 

информиране на работниците и служителите е и нормативно регламентирано в основния 

документ, уреждащ трудовите отношения у нас – Кодекса на труда. /чл.130 - 130 г/. 

Привличането на работещите в организацията към дългосрочните й перспективи може 

да се осъществява  и чрез осигуряване на възможности за: 

- участие в собствеността на фирмата;  

- участие в управлението на фирмата;  

- участие в разпределянето на печалбите; 

- участие при вземането на решения. 
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За увеличаване на отговорността, стимулиране на инициативността и засилване на 

удоволетворението от конкретната работа се използват похвати като ротация на длъжността 

и обогатяване на труда.  

Ротацията на дължността е метод, при който се търси възможност за разнообразяване на 

труда чрез смяна на работните места и възлагането на сродни или близки трудови 

задължения в рамките на определен период от време. Не се изменя съдържанието на 

изпълняваната длъжност, но се изисква изучаване на спецификата на всички трудови 

процеси в звеното.  

Обогатяването на длъжността се основава на вмъкването на нови трудови задължения  и 

същевременно предоставянето на по-голяма самостоятелност при изпълнението на 

съответните дейности. Чрез разширяване на квалификацията и съвместяване на фукциите се 

постига оперативна гъвкавост и използване на творчески похвати и иновации. Изисква 

притежаването на по-високи професионални качества и умения, отколкото са изискванията 

на работното място. Разчупва се рутината и еднообразието. Стимулира стремежът към 

придобиване на нови знания и умения, към развитие и усъвършенстване.  

Прилагането на тези методи е целесъобразно в случай на недостатъчна ангажираност на 

работещите, както и наличие на собственото им желание за разширяване кръга от дейности. 

В противен случай, това може да доведе до рязко съпротивление от тяхна страна, липса на 

интерес, демотивация, ниска продуктивност. 

Неблагоприятните демографски тенденции, намаляването на броя и застаряването на 

работната сила, ограничава предлагането на труд. Влошаването на качеството на работната 

сила поради излизане на висококвалифицирана работна сила и навлизане на такава с ниско 

образование поставят обучението на служителите сред задължителните елементи на 

стратегическото управление на човешките ресурси. Повечето хора се стремят в процеса на 

работа да придобият нови знания и затова е важно всички работници и служители да бъдат 

поощрявани да усвояват нови умения и да развиват творческите си способности. В 

зависимост от конкретната ситуация, обучението може да е насочено към повишаване на 

производителността и качеството на извършваната работа, повишаване на културата на 

обслужване, по-бърза адаптация на работещите, намаляване на текучеството, намаляване на 

необходимостта от контрол, подобряване на общуването, предотватяване на конфликти и 

т.н.  

В личностен план предимствата от обучението се свеждат до: увеличаване на обхвата от 

умения и повишаване на оценката за собствената значимост, нарастване на стойността на 

работната сила на трудовия пазар, повишаване на перспективите за развитие на кариерата, 

самочувствие, способност да разбираш другите и др.  

Предприемането на действия за ограничаване и намаляване стресът на работното място 

също създават усещане за сигурност и подкрепа и предразполагат служителя да се чуства 

уютно и спокойно да разгръща творческия си потенциал.  В това отношение организацията 

е важно да насърчава здравословния баланс между работата и личния живот, да потърси 

възможност за гъвкав график, да отчита че всеки човек е различен и има различни 
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потребности и на базата на това да разпределя работата така, че всеки служител да работи 

по начин, който е най-ефективен за него. 

За да запазят мотивацията си и качеството на работа, служителите трябва да виждат и 

грижите, които ръководството полага за колегите им, които предстои да бъдат освободени. 

Така оставащите служители ще бъдат по-спокойни и уверени относно собственото си 

бъдеще.  

Социалната ангажираност на организацията намира израз и във възприемането на 

принципите на корпоративната социална отговорност. Корпоративната социална 

отговорност (КСО) е съвременна, развиваща се концепция и нейното прилагане е много 

актуално в духа на бизнес стратегиите, предизвикателствата на глобализацията и 

интернационализацията на производството, демографските и икономическите кризи и 

други.  

„В широкия си смисъл КСО включва: грижа за околната среда; инвестиции в 

обществото; политика към работещите; спазване на човешките права; изграждане на 

партньорства; прилагане на стандарти за етично поведение; научноизследователска дейност 

и иновации, достъп до медикаменти и др. Една фирма, приела принципите на 

корпоративната отговорност, означава тя да работи за постигането на бизнес целите си, като 

съблюдава етичните, социални и екологични норми и допринася за решаването на 

проблемите при взимането на професионалните си решения и подкрепя осигуряването на 

по-добро здравеопазване и стандарт на живот за хората”100. 

Създаването на „герои” на всяка работна позиция и ниво е друг способ за повишаване 

мотивацията на служителите. Много служители нямат стремеж за кариерно развитие и 

изкачване по професионалната стълба. За тях е важно да се чувстват важни и значими на 

позицията, която заемат. Идеята е да се стимулира техния потенциал и да се използва 

тяхната енергия на текущата позиция, без задължително да се очаква повишение. Да бъдат 

най-добрите в тяхната професионална област, на тяхната текуща длъжност. Отчита се 

индивидуалният принос на всеки, получават се допълнителни материални възнаграждения 

спрямо постигнатите резултати и се отдава необходимият респект и уважение, независимо 

от нивото на заеманата позиция.101 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Използването на комплексен и стратегически подход за преодоляване на негативните 

последици от задълбочаващата се демографска криза, миграцията и  липсата на ръботна ръка 

е свързано с търсене на нови, творчески подходи, с приемане и реализиране на гъвкави 

решения, с откритост в решаването на конфликтите, със склонност към експериментиране,  

с готовност за рискове и промяна. Необходимо е съблюдаването и на  някои характерни 

особености на човешката същност: 

 
100 Механизми за взаимодействие между работодателите и наетите лица 
https://www.vsa.bcci.bg/?cid=8&NewsId=43, достъпно на 09.09.2019 г. 
101Виж: Buckingham, M., Coffman, C., First, break all the rules, Simon & Schuster UK Ltd, 2005 
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-  и решенията по отношение на тях носят дълготрайни последици за 

организацията; 

- развиват се и се променят във времето, което изменя и качествения състав на 

организацията 

- мобилни са – постъпват и напускат, правят непредвидени отсъствия от работа, 

имат различни интереси, потребности и мотивация; 

- не са универсални, всеки човек е уникален, неповторим, непредвидим с 

променящи се интереси и ценности; 

- организацията не се нуждае от персонал изобщо, а от хора с определени качества, 

професионални знания и умения; 

- за да работят ефективно хората трябва да разбират какво точно се очаква от тях, 

какви са задълженията и отговорностите им и др. 

Изкуството да се изгради една ефективна система за мотивиране и ангажираност се 

състои именно в това – да се проучи мотивационната характеристика на отделната личност 

и в зависимост от нея се определят и използват различни стимули. Все повече хора 

предпочитат да избират работното си място и да се задържат на дадена работа поради 

следните причини: 

• доверие към хората, с които работят; 

• гордост от това, което правят и мястото (компанията) за която работят; 

• условия на труд, възнаграждание и социални придобивки 

• възможност за хоризонтално и вертикално израстване 

•  лоялност на работодателя и социална ангажираност. 

Тази трудна и отговорна задача на съвременните организации е съпроводена с 

многобройни предизвикателства.  Целта е създаването на подкрепяща и силна работна 

среда, в която всеки има възможност да работи, да се развива и да задоволява своите 

потребности. Те издигат човека, с неговата нестихваща енергия, на пиедестал и го определят 

като основен, неповторим и неизчерпаем ресурс осигуряващ успех . 

 

Литература: 

 

Армстронг, М. Управление на човешките ресурси, изд „Делфин прес”, 1999. 

Бояджиев Др., Терминологичен речник по управление на човешките ресурси, София 1998 

Владимирова, К. Стратегическо управление на човешките ресурси, изд. „Сиела”, С., 2009. 

Джонев, С., Димитров, П. Организационно консултиране, мениджмънт, управление на 

човешките ресурси том 3, Ен Джи Би Консултинг, София - 2015 

Кодекс на труда 

МТСП - информационен бюлетин бр. 48/февруари 2019 г.  

НСИ, Население и демографски процеси през 2018 

Buckingham, M., Coffman, C. First, break all the rules, Simon & Schuster UK Ltd, 2005 


