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Стр. 2 Информатор 

Месец януари е много различен за всеки. Но като начало на една Нова година със 
сигурност е зареден с очаквания, надежди и планове. 
За нас януари 2017 беше доста активен. Въпреки студовете и дебелия сняг, ние 
успяхме да работим съвсем в нормален ритъм и да осъществим всички планирани 
задачи. 
 
Приятната изненада за нас, която непременно искаме да споделим е, че тази го-
дина получихме много нови предложения, идеи, въпроси и коментари от вас. Мно-
го ги ценим, както нееднократно сме ви казвали! 
Някои от вас отговориха на нестандартното ни проучване; други не го харесаха 
или не го разбраха и ни писаха с въпроси, коментари и предложения за различно 
съдържание. Чудесно! Точно това искаме – активност! 
Някои от вас ни споделиха идеи за промени в регламента на конкурса Годишни 
награди на БАУХ и свои лични фаворити в някои от категориите. Чудесно! Точно 
това очакваме – ангажираност към проектите на асоциацията! 
Някои от вас ни изпратиха предложения за теми, по които биха писали или споде-
ляли опит. Чудесно! Точно това стимулираме – про-активност! 
Благодарим на всички членове, които вече заплатиха своя членски внос за 2017. 
Чудесно! Това е коректност и точност! 
 
Някои от вас ни се обадиха, за да изразят желание за пълноценно включване в ра-
ботата на БАУХ през новата година с въпроси с какво биха могли да допринесат 
за общността ни! Е, как да не се гордееш с подобни професионалисти – претенци-
озни и изискващи към това, което получават, но и готови да дават и даряват. 
 
БЛАГОДАРИМ НА ВСИЧКИ! 
Очаква ни една динамична и пълна с възможности и предизвикателства година.  
Нека всички сме коректни, активни и иновативни!  
Нека заедно създаваме и ползваме, оценяваме и преживяваме.  
 
Геновева Бакърджиева 
Изпълнителен директор на БАУХ 

http://www.bapm.bg/index.php
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Продължаваме инициативата да представяме на-
шите членове 
 
БАУХ става все по-голяма и по-разнообразна. И по-богата на 
експертен потенциал! Точно това ще се опитаме да напра-
вим – да идентифицираме и представим професионалния и 
човешки капацитет на нашата организация. Доста трудна 

задача, но се захващаме с удоволствие. 
Имаме нужда от вашата помощ. Моля, пишете ни и ни изп-
ращайте имената на ЧР професионалисти, които са ви впе-
чатлили – като колеги във вашия екип или компания, като ва-
ши консултанти или други партньори, като презентатори, 
като лидери на обществено мнение, като ваши ролеви моде-
ли. Може би сте ги срещнали в ежедневната си работа, или 
на неформална среща, или сте се запознали с тях на конфе-
ренция или друга бизнес среща. Всяка среда е подходяща да 
срещнеш полезни и приятни хора и да ги оцениш като професионалисти. 
Даваме ви пълна свобода да представите себе си или ваш колега на страниците 
на месечния бюлетин на БАУХ. Бъдете креативни и неповторими! 

В този брой на “Информатор” ще ви представим една дама, която прави инте-
ресна кариерна промяна. От PR тя решава да влезе в ролята на HR. Какво я под-
тиква към такава промяна и в какво вижда най-големите предизвикателства 
пред себе си? Запознайте се с Милена Атанасова, специалист Развитие на човеш-
ките ресурси, Гебрюдер Вайс. 

Милена, ти направи съществена кариерна промяна. Споделяш, че тя е била 
„съвсем естествена“. Как така един ПР „естествено“ 
стана ЧР? 
 
По-скоро бих нарекла добавянето на „Човешките ресурси“ към 
работата ми обогатяване на портфолиото от професионални 
знания, умения и дейности, отколкото генерална промяна или 
остър завой по кариерния ми път. Публичната комуникация ви-
наги е била само част от работата ми до момента – вие знаете 
че един пиар изпълнява много функции – и вътрешни, и външни 
за организацията: вътрешна и външна комуникация, поддръжка 
на самите комуникационни канали, организация на събития, 
медия агентство, мониторинг на публичността, управление на 
връзките с всякакви публики, вкл. и често корпоративна социал-
на отговорност, дарителство, спонсорство... и още много неща. 
С една дума, необходимостта от различни познания и постоян-
ното усвояване на нови знания, при това в различни области и 
бизнес сектори, е огромна.  
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И най-вече, познаването на хората в дълбочина, тяхната психология – както на човека като 
единица, така и на групата, на отношенията между групите… Работейки през годините в тези 
различните области на ПР, постепенно започнах да обръщам все по-голямо внимание на вът-
решната комуникация в организацията, тъй като успешната комуникация като цяло се развива 
отвътре – навън. Т.е. ако служителите не са добри посланици на своя работодател, просто ня-
ма как компанията да има добър публичен образ. От личен опит зная, че до скоро малцина 
мениджъри в България отдаваха значение на вътрешната комуникация. Не само че не правеха 
нищо целенасочено, за да я подобрят, а дори не я обвързваха с публичния образ на организа-
цията... Не виждаха пряката връзка между комуникацията с вътрешни и външни публики. Уста-
новявайки това, през последните години си поставих за цел да обяснявам колко е важно да се 
подходи структурирано и интегрирано, за да има адекватен комуникационен поток, респ. об-
ратна връзка, информация за подобряване и да се изградят механизми в организацията за уп-
равление на репутацията като цяло.  
Знаете, че в агенцията ми вътрешната комуникация, повишаването на мотивацията и удовлет-
вореността на служителите, беше  фокус на работата като цяло – така се запознахме с вас и 
станах член на БАУХ, работейки за клиент. И така, през последните 2-3 години, навлизах все по
-навътре в тази сфера и установих, че имам нужда от повече познания и фокус върху ЧР и че 
общата база на ПР не ми е достатъчна за работата по вътрешната комуникация. Второто ми 
висше образование  е психология, това винаги ми е помагало за работата и беше добра основа 
за старт в специализацията. Включително разработих обучителен курс в тази посока. Явно мис-
лите и действията ми в тази посока дадоха резултат, защото в един момент клиент ми даде 
възможност да приложа досегашните си знания на практика: мениджърът ме покани да реа-
лизирам  идеите си вътре в компанията, като част от екипа.  Аз много харесвах и мениджъра, и 
хората в компанията, с които работех дотогава и познавах добре… и самата компания като ця-
ло. Обмислих тази възможност и приех, с условието, че ще ми е необходимо време. Винаги 
съм подкрепяла философията, че няма невъзможни неща, стига да имаш желание. И така се 
озовах в съвсем нова „ера“ в професионалното ми развитие, откриха се нови хоризонти за уче-
не. Все пак като „Човешки ресурси“ се занимавам не само с вътрешна комуникация и развитие 
на хората, но също и с подбор.  
 
Какви са пред теб предизвикателствата в първите месеци от работата ти ка-
то ЧР? Къде и как търсиш подкрепа/ помощ? 
 
Предизвикателствата са много, и точно това е хубавото – аз съм един щастлив човек, така 
имам мотивация за работа. Без предизвикателства животът ми не би бил пълноценен. Може 
би едно от тях е ученето в практиката... да работиш учейки нова област крие рискове, но пък 
много по-бързо се научаваш кое работи и кое – не. Основните ми функции като ЧР в компания-
та са свързани с подбора на кадри и развитието на хората в организацията. Останалото от 
длъжностната ми характеристика до голяма степен се препокрива с работата ми досега и 
имам възможност да използвам целия си опит и контакти, за да допринеса за изграждането на 
идеалния екип на организацията ми – The Orange Dream Team, както и нейния публичен образ 
като цяло. 
Откъде търся подкрепа и помощ за работата ми в ЧР? Източниците не са един и два... много 
са. Както обичам да казвам, аз съм богат човек, защото имам наистина много полезни и прият-
ни контакти, създадени през годините – актуални и до днес. 
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Ето, например – БАУХ, на която съм член от близо 3 години, е една чудесна, работеща, 
организация и смятам че това професионално общество може много да ускори моя 
обучителен процес – с професионални събития, където да се запозная с успешни хора 
от бранша или с препоръки на различни обучения, курсове, срещи... включително по-
лезни материали онлайн и офлайн. Знаете, че съм член и на други професионални орга-
низации в областта на комуникациите. Освен това познавам немалко дългогодишни 
специалисти в областта на ЧР, с които съм работила в годините – убедена съм, че никой 
от тях не би ми отказал помощ, дори би я предоставил на драго сърце.  Хубавото, когато 
си успешен комуникатор е, че имаш чудесни взаимоотношения с всички хора, с които 
си работил. В моя случай – с всички колеги, отговаряли за Човешките ресурси в различ-
ните компании, за които съм работила до момента.  
Също така, покрай следването ми и специализациите след това, бях член на Дружество-
то на психолозите в България – бих могла да се обърна и към тях за консултация и пре-
поръка – г-н Пламен Димитров е чудесен човек и много добър мениджър.  
На всичкото отгоре имам немалко лични приятели, които се занимават професионално 
с ЧР години наред, най-вече бивши състуденти. С една дума, възможност да си набавим 
знания или информация винаги има... Въпросът е да имаме идеи, правилен подход, 
време и най-вече да умеем да бъдем селективни към информацията – т.е. да намираме 
онези практики и материали, които могат да бъдат максимално полезни, вместо да си 
губим времето и да се балтавим в теоретични постановки без емпирични доказателст-
ва. 
 
В настоящия момент все повече ЧР се доближава до маркетинга. Все по-често се 
налага да се работи за „работодателя като марка“. Да се възползваме от твои-
те комуникационни знания и да те помолим да споделиш основни съвети/
препоръки към ЧР-ите в тази посока.  
 
Действително е така, тази тенденция се наблюдава по цял свят. Човешките ресурси и сплотени-
ят, мотивиран и ангажиран екип много зависят от правилната и постоянна комуникация В и НА 
компанията като добър работодател. Странно е, че мнозина мениджъри в България все още са 
изненадани като чуят словосъчетанието Employer branding или пък да виждат думичките Мар-
кетинг и Човешки ресурси една до друга.  Няма смисъл да споменавам причините, поради кои-
то ситуацията е такава, каквато е...  Но бих дала няколко съвета по повод комуникацията на 
всяка компания за изграждането на нейния имидж /и репутация/ като работодател.  
Първият и най-важен съвет от мен е: не пестете средства за популяризирането на добрите 
практики във Вашата компания – така освен, че ще привлечете хора с повече потенциал, ще 
можете да развивате и пазара като цяло.  
 
Преди да популяризирате компанията като добър работодател обаче, трябва наистина да сте 
такъв – т.е. да сте осигурили добри условия за работа и да казвате истината на потенциалните 
си служители. Ако информацията, която давате на пазара на труда е заблуждаваща, то тогава 
ще постигнете обратен ефект. За съжаление по-дългосрочен, отколкото сте очаквали…  
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Практиката показва, че веднъж развалена, репутацията се възстановява много по-трудно. Ня-
ма нужда да се стига до там. Затова, преди да комуникирате активно навън, направете едно 
вътрешно проучване и чуйте мнението на вашите хора – за позитиви и негативи на компания-
та, за работна среда, условия на труд и пр. И едва след това помислете какво точно ще кажете 
на външните публики, какви послания ще им изпращате и какво искате да внушите на потен-
циалните ви служители. 
Знаете – има огромна разлика от това да отиваш на работа, за да си изкараш надницата и да 
отиваш на работа с удоволствие... Една компания е бранд, когато е съумяла да постигне вто-
рото – когато работата в нея ти харесва, средата на работното място ти харесва, самата ком-
пания отговаря на твоето виждане за идеален /или поне отличен/ работодател... и, в края на 
краищата, се чувстваш на мястото си. Чувстваш се ангажиран не само като служител, но и като 
човек. Има 2 начина да се стигне до тази фаза – единият е мениджърът да също неформален 
лидер, т.е. да умее да комуникира правилно да обединява хората и да създава тази благоп-
риятна среда по естествен начин… т.е. чрез личен пример. Респ. да привлича хора като него 
на мениджърски позиции, и така по йерархичната структура. Работила съм в такава компания 
и го казвам от личен опит – работи и така се гради корпоративна култура без писани правила. 
Другият /по-често срещан/ начин е да се предприемат целенасочени стъпки и действия от ръ-
ководството за постигане или повишаване на удовлетвореността, мотивацията и ангажира-
ността на служителите в компанията. Идеалният вариант е да ги има и двете – но, както зна-
ем, идеални компании няма :) Но някои от тях са много напред в тази материя и те съвсем 
съзнателно и стратегически работят – имат разработени цялостни програми за вътрешна ко-
муникация – с гъвкави вътрешни канали за обмен на информация и платформи за управле-
ние и съхранение на информацията – с проследяване на работните процеси, самата работа 
индивидуално, по отдели или общо… всичко. Най-малкото, което един работодател може да 
направи за мотивацията на служителите си, е да не лишава никого от ключова корпоративна 
информация. Тя трябва да е лесно достъпна за всеки служител – от хигиениста, до GM-а. Дру-
гият фактор, който доказано от различните проучвания, допринася много за мотивацията, е 
отношението на ръководството и вниманието при оперативен проблем. Много компании ве-
че имат разработени интегрирани програми за мотивация - с инициативи за по-добър живот  
на работното място – здравословно хранене, спорт, забавления… в тези програми са включе-
ни развитието и обучението на служителите – интерактивни обучения, дистанционни или иг-
рови, курсове за професионално и личностно развитие и мн. др. В тези програми също се 
включват различни инициативи, свързани с кауза и принос към обкръжаващата ни среда 
(CSR). Та по този повод – правете разлика между бюджет за „твърдите“ възнаграждения на 
вашите служители, и допълнителни екстри за създаване на емоционален комфорт у хората в 
компанията – т.е. за създаването на приятна и мотивираща работна среда. И като говорим за 
възнаграждения – не забравяйте индивидуалните „гъвкави“ форми за поощряване на служи-
телите, те са много и най-различни.  
Да обобщя относно комуникацията на работодателските марки, че се поотплеснах: много е 
важно посланията да разбираеми, ясни, директни и емоционално ангажиращи – само тогава 
могат да бъдат атрактивни, респ. ефективни. От значение е също какви канали на комуника-
ция се използват – те трябва да са адекватни, с възможност за измерване на ефекта и обратна 
връзка. Ето защо масово компаниите ползват вече онлайн канали и разработват възможности 
за директна комуникация с потенциални служители – примерно събития тип „Отворени вра-
ти“  или специални представителни събития в селектирани от тях места – средни професио-
нални или висши учебни заведения, трудови борси... възможностите са много и зависи изця-
ло от креативността на ЧР екипа и бюджета, с който разполагате.   
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При всички положения бих завършила със следното: когато говорим за Employer branding – 
използвайте доказано ефективните практики, но не копирайте – търсете Вашия начин. Бъдете 
различни и покажете Вашето конкурентно предимство на пазара на труда.  
 
Сподели с нас ако желаеш важен/нов успешен проект в компанията, който до-
казва наистина ефективната връзка между ЧР-а и комуникациите/маркетинга. 
 
Би било нереалистично да говоря за доказано успешни ЧР проекти в „Гебрюдер Вайс“  Бълга-
рия – все пак съм в компанията едва от няколко месеца. Започнах от описването на процеси-
те и разработването на процедурите, т.е. от базата за дейността. За последните 4-5 месеца 
придобих наистина ценен опит – освен преминатите обучения и организираните вътрешни 
инициативи, вече имам повече от 100 интервюта зад гърба си и това ме прави по-уверена в 
работата с кандидати. Да не говорим, че само за този период екипът се е увеличил с повече 
от 20 души – ръст, предпоставен от ръста на бизнеса и респ. задължаващ „Човешки ресурси“ 
да действа безкомпромисно адекватно на всички нива. Ако това не е предизвикателство за 
един новоизлюпен HR. Акцентът за 2017-та е развитието на екипа заедно и поотделно, усили-
ята ми като специалист ще бъдат насочени натам. Разбира се, идеи не ми липсват, надявам се 
да имам възможност да осъществя поне част от тях в рамките на 2017-та.  
Ако пък питате за Гебрюдер Вайс в глобален мащаб, то темата е безкрайна… защото концер-
нът разполага с наистина изобилен списък от най-добри. Тук е моментът да спомена, че Геб-
рюдер Вайс е компания със сериозни традиции, на повече от  5 века – правете си изводите 
сами :)  
Съвсем пресен пример за признание е спечеленото 2-ро място в реномираното проучване 
„Best Recruiters„ 2015 за Австрия – това е една изключително висока оценка от страна на по-
тенциалните служители за отношението на компанията по време на интервю и изобщо на це-
лия процес по подбор. Концернът има също така установени практики в сферата на дуалното 
обучение (т.е. стажанти от професионални училища), както и за стажанти от университети, 
развитието на млади таланти и въвеждането на младите хора за работа в корпоративна сре-
да. Също така от изключително значение за мен е, че Гебрюдер Вайс има много добре разра-
ботен корпоративен учебен център – т.нар. Orange College, който обучава хора на всички нива 
– от JM-и до мениджъри 2-ро и 3-то ниво... има също специално разработена система за 
оценка на компетенции, възможности за професионална квалификация... наистина неизброи-
ми за едно интервю практики. Времето е пред нас, надявам се да имам възможност да спо-
делям все повече и повече успешни проекти тук. Бих завършила със „Щастлива съм, че имам 
възможността да опозная в дълбочина една нова професия.“      
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ЦЕРЕМОНИЯ ПО ВРЪЧВАНЕ НА ГОДИШНИТЕ HR НАГРАДИ ‘ 2016 НА 
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ХОРА 

 
23 февруари 2017 г., 19.00 часа, Joy Station, София 

 
Само няколко дни остават до церемонията! Очакваме ви, за да научим 

заедно имената на победителите в категориите на конкурса! 
 

Подготвили сме ви вечер, пълна с много изненади! Ще ви издадем само 
една от тях! Сред гостите на събитието ще бъде алпинистът                               

Боян Петров, който ще подари своята нова книга на един късметлия в  
залата! А ако вие вече имате книгата, възползвайте се от присъствието 

на вдъхновяващия Боян, за да получите автограф. 
 

Другият ни гост ще ни върне малко назад във времето със своето пре-
въплъщение в една от най-големите звезди на България… Кой е той? 

Ще видите на 23 февруари :) 
 

И не спираме до тук! Нов поглед към най-голямото изкушение за всяка 
дама ще ни предложи третият ни специален гост… 

 
И разбира се, талантът на онези от вас, които се престрашиха да приемат 
нашето HR Art&Fashion предизвикателство също ще изгрее на сцената! 

 
Ако все още не сте регистрирали за събитието, направете го ТУК 

В партньорство с  

С подкрепата на  

http://www.hrawards2016.bapm.bg/ceremony
https://www.jobs.bg/
http://www.one.bg/
http://www.economy.bg/
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Рекламна страница 

https://www.jobs.bg/
http://www.one.bg/
http://www.economy.bg/
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Общо събрание на членовете на БАУХ 

Управителният съвет на сдружение „Българска асоциация за управление на хора – 
БАУХ“ свиква редовно общо събрание на членовете на сдружението на 17.03.2017 г. 
в 14.00 ч. в София, „Софарма Бизнес Тауърс“, сграда А, ет. 3, зала „Изток“ (ул. Лъче-
зар Станчев 5). 
 

Дневен ред: 
1. отчет за дейността на управителния съвет на сдружението през 2016 г.; 
2. доклад на контролния съвет на сдружението за финансовото състояние на сдруже-
нието през 2016 г.; 
3. приемане на план-програма и бюджет за 2017 г.; 
4. разни. 
 

Поканата е публикувана в Държавен вестник, бр. 8, 24.01.2017 г. 
Съгласно чл. 20, ал. 1 от устава на сдружението и чл. 27 ЗЮЛНЦ при липса на кво-
рум заседанието на общото събрание ще се проведе на същото място при същия 
дневен ред 30 минути по-късно от първоначално обявения час независимо от броя на 
представените членове. 
 

Всички представители на корпоративни членове на асоциацията е необходимо да 
носят със себе си пълномощно от официалния представляващ организацията, ос-
вен ако самите те не са това лице. 

HR среща “На гости на Райфайзен-
банк” 

В началото на февруари HR 
екипа на Райфайзенбанк по-
кани членове на БАУХ на 
ободряващо кафе и арома-
тен чай, за да поговорим за 
проекта им Академия за уп-
равители (Branch Manage-
ment Academy) - вътрешна 
обучителна програма за 
развитие на мениджъри, 
разработена специално за 
управители на банкови кло-
нове в Групата Райфайзен и 
адаптирана за техните пот-
ребности. В срещата се 
включиха над 30 HR профе-
сионалисти, членове на БА-
УХ. Повечето от тях споде-
лиха изключително положи-
телни впечатления от съби-
тието. Благодарим на HR 
екипа на Райфайзенбанк за 

желанието и го-
товността да 
споделят своя 
опит. 
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Майска конференция на БАУХ 
11-13 май 2017 г. 

Тази година майската конференция на БАУХ ще ви предложи нестандартно прежи-
вяване. Програмата на събитието ще заложи повече на уъркшопове, ориентирани 
както към професионалното, така и към личното развитие на участниците. Ще ви 
предложим както теми от различни аспекти на HR професията - трудово-правни казу-
си, екипен коучинг и др., така и теми на личностно ниво—като изграждане на личния 
бранд например. Разбира се, споделянето на опит и практики също ще бъде зало-
жено в програмата, с фокус върху компании от различни сектори. Ще ви изненадаме 
с български мотивационни лектори! 
 
Избрахме място, което излиза извън стандартните локации за майската конференция 
на БАУХ. Вместо в хотелски комплекс, тази година ще отидем на място с младежки, 
спортен и космически дух :) Защо младежки? Защото най-честите посетители на то-
зи комплекс са деца и юноши. Защо спортен? Защото мястото е домакин на между-
народни състезания от множество различни спортни дисциплини. Защо космичес-
ки? Защото комплекса разполага със свой космически център, който всеки желаещ 
ще има възможност да разгледа. Предлагаме ви да излезем заедно извън стандарт-
ните рамки на майската конференция! Искаме тази година да ви представим по-
свободен формат, по-креативна атмосфера, по-нестандартен подход! Как сме отра-
зили това в програмата на събитието, ще видите съвсем скоро—до дни на ваше раз-
положение ще бъде сайтът на конференцията! 
А как сме го отразили в мястото? Ще разберете сами—каним ви на 11-13 май 2017 г. 
в СОК Камчия. 
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Трудният избор на различните 
профили 

 
Предизвикателствата пред HR в дина-
мичната среда от последните години 
могат да се разглеждат главно в две на-
соки - променящия се профил на служите-
лите и променящата се работна среда 
като отражение на въвеждането на но-
вите технологии и свързаност по всяко 
време и от всяка локация. Как се отразя-
ват тези две глобални тенденции при маркетинговите и комуникационни професии? 
 
По отношение на служителите продължава подмяната на експерти по маркетинг и/или PR с 
професионалисти от много по-разнообразен кръг области, например мърчандайзинг, диги-
тални комуникации, информационни специалисти от бази данни и ERP-системи, невролинг-
висти, социални лидери на мнение… Едва ли има друга област от корпоративния живот, която 
да е толкова пъстра като състав, толкова сложна за дефиниране и сравнение и с толкова не-
проследими ефекти върху икономическата ефективност на организацията. Неслучайно върви 
и вътрешната шега “ако не знаеш една задача за кого е, значи е за PR”. 
По отношение на конкретните задачи и позиции, всичко е колкото променено, толкова и съ-
щото под нова форма. И за управлението на брандове, и за управлението на репутация важ-
ни са позиционирането, ключовите послания и интеграцията на всички точки на контакт с 
публиките. Инструментите, за сметка на това, са много по-сложни, много по-динамични и 
изискващи специфични познания. Ако само преди няколко години една компания с няколко 
бранда имаше отдел корпоративни комуникации (вътрешни и външни) и/или отдел марке-
тингови комуникации (включващ понякога и по-широката маркетингова рамка като пазарни 
анализи, ценово позициониране и дистрибуция, но по-често фокусиран главно върху BTL и 
ATL реклама), то през последните години можем да видим всички възможни вариации около 
маркетинг, бранд, комуникация и репутация. Вече не се приема като твърде иновативно ком-
паниите да имат вътрешен служител, който отговаря за дигиталните комуникации, много 
компании, например SAP, поставят акцент върху съдържанието и представянето на истории 
(storytelling) и организират цели глобални отдели в тази посока. 
Ключово при оценка на потенциалните възможности за разпределение на задачите и отго-
ворностите е познаването на детайли от работата и бизнес стратегията на организацията, как-
то и умение да се дефинират конкретните измерители за успешност - както за агенциите и 
другите подизпълнители, така и при целевите споразумения на служителите.  
За да отговорят на тези променени изисквания, организациите трябва умело да разпреде-
лят задачите според спецификата на бранша, бизнес модела и целите.  
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Някои насоки при избора на ефективна комбинация 
 
Вътрешен екип 
-един човек, който е стратегически лидер на процесите и контролира изпълнението, ако обе-
мът позволява; осигурява интеграция на ниво компания и следи за изпълнението - гъвкаво и 
подходящо решение за динамични ситуации с малък обем дейности, най-често В2В. Често 
използва стратегическа подкрепа от консултант, за изпълнението - агенции от среден размер 
и фрийленсъри 
-отдел за маркетингови и корпоративни комуникации - синергия между отделите и иконо-
мии от мащаба, отговорностите за стратегия и бюджет са по бизнес направления. При големи 
обеми се използва водеща агенция - класически конкурси на две години, договаряне на усло-
вията на ниво организация. Фрийленсърите са подизпълнители на агенцията. Консултантите 
подпомагат процеса на избиране и контрол на агенцията и следят за ефективността на управ-
ление на бранда и репутацията 
-няколко отдела, които разпределят функционално дейностите и действат като вътрешна 
агенция. Отговорността и стратегическите решения са част от задачите на бранд мениджъри-
те. Най-рискова при матричен тип структури е вътрешната интеграция и процесите по управ-
ление на информационните потоци - затова е ефективно използването на външни консултан-
ти. Фрийленсъри често са гъвкави служители в различни отдели, например дизайнери, прог-
рамисти на приложения, събитийни мениджъри.  
 
Фрийленсъри 
-имат изключителна гъвкавост, предлагат разнообразие, понякога и икономическа ефектив-
ност заради късите вериги и липсата на административни звена 
-не могат да поемат едновременно големи обеми, във времето може да намалят предлагани-
те творчески решения 
 
Нишови агенции (например дигитална, дизайнерско студио, изследователска) 
-много дълбоко ниво на познаване на инструментариума и приложенията му, по-голяма гъв-
кавост поради обичайно малкия обем, добро познаване на актуални тенденции 
-изискват координация с останалите участници в МарКом веригата, някои могат да бъдат по-
високо ценово позиционирани, риск при смяна на екипа 
 
Агенции за пълно обслужване 
-голям капацитет от хора и дейности едновременно, не изискват външна координация, обик-
новено разполагат с внушителен обем примери от практиката, предлагат медийно закупува-
не при доста добри условия 
-изискват допълнителни разходи (например координацията е пренесена при тях за сметка на 
организацията-клиент, издържат цялата бизнес структура), при по-големи обеми физически 
нямат възможност да влязат в дълбочина в стратегията или да изпипат всички детайли 
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Консултанти 
-много високо ниво на познания и умения, широка стра-
тегическа насоченост и опит, който позволява пренасяне 
на решения между браншовете и индустриите 
-използват се при определяне на стратегии, оценки на 
управлението на бранда или репутацията, насоки за по-
вишаване на потенциала и контрол на вътрешните и вън-
шни доставчици на услуги; обучават служителите, докато 
работят по казуси на компанията; лично се ангажират с 
консултирането и управлението, често и на място 
-не предоставят изпълнение на услугите, а само помагат 
при избора и могат да контролират, възможно е да са 
ангажирани за периода, когато са най-необходими въп-
реки гъвкавостта си 
 
При преминаване между различните структури и реше-
ния, големите компании в UK и части от DACH региона 
практикуват назначаването на ръководител Маркетинг и/
или Комуникации под наем - проектен ангажимент, кой-
то касае управлението на промяната и поставянето на 
стратегическата основа, подбиране според задачите на 
екип и обучението му. Възможно е този временно назна-
чен експерт да продължи контрола на изпълнение и да 
подпомага стратегическото планиране (обикновено вед-
нъж или два пъти годишно) като консултант. Това реше-
ние гарантира ударно използване на стабилно know-how 
в реална българска среда, сигурност в стратегията и ос-
новата за развитие на бранда и по-висока икономическа 
ефективност в дългосрочен план.   

Д-р Ваня Бабанин е консул-
тант по управление на бран-
дове и репутация, региона-
лен ръководител на Евро-
пейската асоциация на ко-
муникационните директори 
в България и хоноруван пре-
подавател по бранд мени-
джмънт в Нов Български 
Университет.  
За опита й, някои публика-
ции и за 
контакт: www.babanin.eu 
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Тематичните срещи за представяне на продукти и услуги,         
полезни за HR професионалистите, продължават и през 2017 г. 

 
 
Това е графикът на темите, които предвиждаме до края на първата половина на 
2017 г.: 
 
23 март 2017 - "Сертификационни програми за повишаване квалификацията 
на HR професионалистите" 
20 април 2017 - "Коучинг" 
18 май 2017 - "Безопасност на труда и трудова медицина" 
8 юни 2017 - "Университетски програми по управление на човешки ресурси" 
 
На всяка среща ще се правят продуктови презентации (оптимален брой презентира-
щи компании за една среща - 4). Продължителността на едно представяне е 60 мин. 
(с включени Q&А). Продуктовите презентации се заплащат (за членове на БАУХ—500 
лв. без ДДС, за не-членове-  800 лв. без ДДС) На фирмите се дава и допълнителна 
възможност за реклама чрез брандиране на събитието (цените са съответно 1000 лв. 
без ДДС за членове на БАУХ и 1600 лв. без ДДС за не-членове на БАУХ). 
 
Участието в срещите ще бъде безплатно за членове на БАУХ. 
 
Всички фирми, които проявяват интерес за презентиране на свои продукти/услуги мо-
гат да се свържат с офиса на БАУХ. Пишете на имейл bapm@bаpm.bg или позвънете 
на телефон 02/950 10 90; 02/950 10 91.   
 
 
 

Няколко снимки от                       
тематичните срещи 
през 2016 г. 
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В този брой на “Информатор” ви представяме един от професионалистите, които може-
те да изберете за ваш ментор в програмата на БАУХ—Деница Борисова, ръководител 
отдел “Човешки ресурси и правен” на Фесто Производство.  

  

Г-жо Борисова, вие имате богат опит в сферата на управление на човешките ре-
сурси. Кои са най-големите предизвикателства, които сте срещали в кариерата 
си до момента, и най-ценните уроци, които научихте докато се изграждахте ка-
то професионалист?  
 
Този въпрос ме кара да осъзная, че действително рабо-
тя в сферата на управлението на човешките ресурси над 
15 години. През този период е имало редица предизвика-
телства, първото от които беше самото научаване на за-
наята, т. к. тогава все още нямаше специалност по уп-
равление на човешките ресурси. Аз лично съм завърши-
ла международни икономически отношения и след това 
бизнес администрация, но след университета получих 
възможност да започна работа в областта на човешките 
ресурси. Професионалният ми път стартира в едно от 
структуроопределящите, както ги наричаха преди, фар-
мацевтични предприятия – Балканфарма, закупено от 
Актавис. Там попаднах в прекрасен колектив от дългого-
дишни професионалисти, отговарящи за над 2500 души персонал. Най-ценният урок, който 
научих, беше, че трябва да бъдем преди всичко хора и да се стремим да защитаваме инте-
ресите на работодателя, но с уважение и грижа за човека. Тези първи години в професията 
ме сблъскаха с реалността, т. к. навлязох с летящ старт откъм „тъмната страна“ на човешки-
те ресурси – преструктуриране, закриване на части от предприятието, преговори със синди-
кати, дисциплинарни производства.  

http://www.bapm.bg/index.php?go=page&id=13
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Толкова години по-късно съм безкрайно благодарна на съдбата, че ме кали в професията 
още в самото начало. Открих, че ако работя за друг, то това би било голяма международна 
компания с ясни правила, изградени стандарти и корпоративна култура, а не в българска 
компания, където собствеността и мениджмънта се припокриват. В хронологичен ред, след-
ващото ми по-значително предизвикателство бе да отговоря на високите изисквания на една 
от четирите най-големи одит и консултантски компании в света – ПрайсуотърхаусКупърс. 
Там получих достъп до мрежата от контакти, реализирани проекти и съвременно познание 
във всички направления на човешките ресурси, а също така придобих фокус към детайла и 
стремеж към прецизност в работата и изказа. В друга мултинационална компания, в която 
работих след това, отново имаше типични индустриални отношения и то в динамичната сре-
да на бързооборотните стоки, но същевременно имах възможността да прилагам всички съв-
ременни процеси в управлението на хора. От този период  като скъп спомен ми е останала 
книгата „С името Република“, написана през 1984 г., която председателят на КНСБ в завода 
ми подари с посвещение при пенсионирането си, защото по негови думи ме е било грижа не 
само за постигане на целите, но и за хората и развитието им. Вече шеста година съм част от 
голям немски концерн – лидер в областта на индустриалната и процесната автоматизация. 
Година след година се срещам с нови проекти и предизвикателства: вече двойно увеличение 
на персонала, създаване и структуриране на всички процеси в областта на човешките ресур-
си, прилагане на най-добри световни практики и прилагането им за първи път в България, 
например въвеждане на дуалното обучение. Предизвикателство за мен бе и поемането на 
допълнителни отговорности извън управлението на хора в областта на юридическото обс-
лужване на фирмата, вътрешната и външна комуникация и PR.  
За мен един от най-ценните уроци, който се е доказал през годините, е че човек трябва вина-
ги да остава верен на себе си и да преследва с трудолюбие и упоритост високите си стан-
дарти. Ако следва това просто правило, в дългосрочен план всякакви проблеми, спънки и не-
доброжелатели се превръщат във фонов шум, а постигнатите резултати видими, оценени и 
възнаградени. 
 
 
Като ръководител на HR функцията в производствена компания, работният ви 
ден сигурно е много натоварен. Въпреки това обаче отделяте от времето си, за 
да бъдете ментор на по-младши в професията ваши колеги – и чрез менторската 
програма на БАУХ, и чрез стажантските програми на компанията ви, а също по-
магате и на студенти, на които преподавате в университета. Какво ви мотиви-
ра да го правите?  
 
Аз искрено вярвам в ученето през целия живот и прилагам и по отношение на себе си тази 
философия. Изключително много се радвам, когато срещна жадни за знания млади хора. 
Действително, няма по-хубаво място от едно голямо производствено предприятие на съвре-
менна международна компания с високи стандарти на работа, където един млад човек да 
натрупа богат професионален опит за кратко време. Щастлива съм, че вече четвърта година 
взимаме стажанти в отдел „Човешки ресурси и правен“, които израстват пред очите ми и се 
развиват в успешни специалисти и дори мениджъри човешки ресурси. Не мога да скрия гор-
достта си от постигнатото, защото техният успех е и мой успех – моята мрежа от „алумни“. 
По същия начин се чувствам и когато разбера за успех на някой от студентите ми. Вече деве-
та година преподавам управление на човешките ресурси на бакалаври, а от две години – и 
на студенти в магистърска степен. Ръководител съм на над 10 дипломни проекта, но вярвам, 
че съм нещо като ментор на всички свои студенти, особено в магистърската степен, защото 
те вече имат известен професионален опит и заедно решаваме интересни практически казу-
си.  
 



Стр. 18 Информатор 

 
В менторската програма на БАУХ се включих, защото имам богат и разнообразен практичес-
ки опит и вярвам, че когато човек вече е взел достатъчно, получава удовлетворение чрез 
споделяне на знанията си и развиване на по-младите. Да бъда ментор, наставник или да ре-
ализирам проекти по обучение на младите хора ме зарежда с положителни емоции. Не на 
последно място аз също се уча от тях и така израстваме заедно.  
 
 
А кой е вашият ментор?  
 
Не мога да кажа, че имам само един ментор, по-скоро ползвам всяка възможност да почерпя 
знания от някого. Първите ми ръководители до голяма степен бяха и мои ментори, но с вре-
мето се обръщам към повече хора, в зависимост от това кой има повече опит в конкретната 
област, в която имам нужда от съвет. Споделям професионалните си казуси с колеги и търся 
добри практики, които работят при тях. През годините съм посетила десетки обучения по уп-
равление на хора и лидерство и съм участвала в редица международни проекти. Когато се 
връщам назад, осъзнавам как работата ми с различни хора и култури ме е променила и съм 
се научила вместо да виждам в различията конфликти и неразбирателство, да извличам пол-
зата от различните гледни точки по един и същи въпрос, за да достигна до най-добрия резул-
тат. През миналата година преминах обучение и се сертифицирах като медиатор към Минис-
терство на правосъдието, малко след това започнах обучение по коучинг и самата аз имам 
възможността да ползвам този подход. Мога да кажа, че в последно време всички автори и 
философи, които са привърженици на алтернативно разрешаване на конфликти, са мои мен-
тори. В личен план, разбира се, мои ментори са майка ми, партньорът ми и двете ми деца, 
които ми дават посока, смисъл и мотивация за развитие.  
 
 
Какво е нужно, за да бъде менторството успешно?  
 
Единствено желание да даваш знания, респективно, да получаваш знания. В нашата профе-
сия има теория и учебници, но те не могат да опишат всички практически казуси и целия жи-
тейски и професионален опит. Може да се каже, че управлението на човешките ресурси е 
„занаят“, в който освен теория, трябва и много практика и жаби на гладно. Човек трябва да 
дава воля на любопитството си, много да чете и да е готов да споделя и да се учи. Не на пос-
ледно място, нашата неблагодарна работа изисква отдаденост и усещане за призвание. 
 
 
Какво бихте казали на своите по-младши в HR професията колеги, които се коле-
баят дали да се включат в менторската програма на БАУХ?  
 
Бих им казала да не се плашат от гръмкото название „Менторска програма“, а да изберат ня-
кой от менторите и да почерпят от знанията и опита му/й. Всички колеги в менторската прог-
рама са изключителни професионалисти и могат да оставят значима следа в кариерата на 
един млад специалист по управление на човешките ресурси. На добър час! 



Докато бизнесите се бо-
рят да повишат нивото на 
ангажираност и удовлет-
ворение, често възниква 
следният въпрос: на какво 
служителите реагират по-
добре – признание или 
пари?  

За много компании е 
трудно да повишат анга-
жираността на служители-
те си и често това създа-
ва много проблеми. Да 
увеличат заплатите? Да 
дават повече социални 
придобивки? Повече гъв-
кавост?  

Увеличението на запла-

тата е краткосрочна 

мотивация 

Служителите очакват да 
получават достатъчно ви-
сока заплата, без която 
никакви други придобивки 
не биха ги привлекли. То-
ва е и причината, в някои 
по-слабо развити иконо-
мически страни, като Бра-
зилия и Полша, заплаща-
нето веднага след смяна-
та да е в основата на взе-
мане на решение дали да 
се приеме дадена работ-
на оферта.  
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Навсякъде другаде по све-
та финансовите компенса-
ции губят своята привле-
кателност. Повишението 
на заплатата е последва-
но от 2-3-седмично щас-
тие. Проучване на първите 
10 фактора за щастие на 
работното място, проведе-
но с повече от 200 000 
служители по цял свят по-
казва, че най-цененото от 
служителите е признание-
то за тяхната работа. Ви-
соката заплата е едва на 8
-а позиция.  

Социалните придобив-

ки са преди заплатата 

Какъв е най-ефективният 
начин работодател да по-
каже своята признател-
ност? Проучване на Глас-
дор за 2015г. показва, че 
всеки 4 от 5 служители 
(79%) предпочитат да по-
лучават социални придо-
бивки пред повишение на 
заплатата.  

Видът на социалните при-
добивки варира в зависи-
мост от профила на ком-
панията и дори на страна-
та, в която работят.  

Мотивиране на служителите –                           

или ако парите не са единственият 
начин? 

 
Содексо е световен лидер 
в предоставянето на услу-
ги, които подобряват ка-
чеството на живот. Ние 
разработихме уникална 
експертиза, която в про-
дължение на вече 50 годи-
ни, се споделя от близо 
420 000 служители в 80 
държави по цял свят. 
Историята на Содексо в 
България започва през 
2003 година. От тогава 
нашият екип от професи-
оналисти непрестанно се 
стреми да подобри качес-
твото на живот на компа-
нии и организации от всич-
ки бизнес сектори в Бълга-
рия. През последните 14 
годни разширихме порт-
фолиото си и сега предла-
гаме услуги, които оказ-
ват директно влияние 
върху ангажираността на 
служителите и подобря-
ват резултатите на ком-
паниите. Нашите услуги 
насърчават здравословния 
начин на живот, помагат 
на служителите да пос-
тигнат баланс между ра-
ботата и личния си жи-
вот, и ги насърчават към 
личностно развитие и изг-
раждане на социални кон-
такти. 

От този брой на 
“Информатор” започваме по-
редица от статии, посветени 
на темата wellbeing на служи-
телите, здравословен начин 
на живот, баланс работа—
личен живот. Статиите в 
рубриката са предоставени 
от Содексо — дългогодишен 
член на БАУХ. 

http://bg.benefits-rewards.sodexo.com/


Например, в проучване на 
Содексо, проведено в 5 дър-
жави, става ясно, че в Бра-
зилия и Индия достъпът до 
различни спортни активнос-
ти влияе за привлекател-
ността на една компания съ-
що толкова, колкото и фи-
нансовите облаги, които 
предлага.  

На други пазари на труда, 
като например в САЩ, къде-
то само 9% от майките полу-
чават напълно платено май-
чинство, то би представля-
вало неоценима придобивка.  

Коя е най-добрата придобив-
ка, варира в зависимост от 
перспективата. Да дадете 
възможност на служителите 
си сами да избират как тех-
ният труд да бъде поощрен 
е чудесно средство за пови-
шаване на тяхната ангажи-
раност. Например, ако взе-
мем нов служител и служи-
тел, който е от повече време 
в компанията и заема по-
ръководна длъжност, едини-
ят може да предпочете прог-
рама за опрощаване на сту-
дентския кредит, а другият – 
бонуси, свързани с ваканции 
и почивки. Компаниите ста-
ват все по-гъвкави по отно-
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шение на предлаганите 
социални придобивки и те 
могат да варират от прог-
рами за фитнес и трени-
ровки или безплатни хра-
нителни покупки, до раз-
лични и по-нестандартни 
придобивки.  

Според проучване на Фон-
дацията за стимулиране 
на служителите, правил-
ната поощрителна програ-
ма може да подобри пред-
ставянето на екипа с 44%, 
да повиши ангажираност-
та на служителите с 20%, 
както и да привлече по-
квалифицирани служите-
ли. Проучване на Содексо 
от 2015 година показва, че 
74% от работодателите, 
предложили програми за 
стимулиране на служите-
лите чрез социални придо-
бивки, наблюдават подоб-
рение в привлекателност-
та на компанията, 88% 
наблюдават ръст в про-
дуктивността, а 71% ръст 
в продажбите.  

Когато служителите се 
чувстват оценени, се пови-
шава и тяхната принад-
лежност към компанията, 
за която работят. Това в 

дългосрочен план води 
до по-висока ангажира-
ност, привързаност и про-
дуктивност на служители-
те. Според някои проуч-
вания, продуктивността 
може да се повиши с до 
30%, ако служителите по-
лучават поне по 1 похва-
ла на ден. 

Проучване на МакКинзи 
показва също така, че бо-
нуси като внимание и изс-
лушване на мнението и 
проблемите на служителя 
от страна на ръководст-
вото, както и възможност-
та да се заемат ръковод-
ни роли за един ден нап-
ример, са също толкова 
ефективни, колкото и па-
ричните бонуси.  

В следващите издания на “Информатор” продължаваме с още статии по темата, 
подготвени от Содексо. 
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Платено съобщение 

Все повече хора се стремят да консумират чиста и незамърсе-
на храна, да се хранят осъзнато, знаейки произхода й. Все по-

вече се засилва интересът към биологично отгледаните продукти. Нашата 
цел е да предложим здравословни и вкусни продукти в забързаното ежедневие. 
 

JuiceBox organic e първия по рода си търговски обект – фреш бар с био магазин, където се 
предлагат прясно изцедени сокове от 100% биологични плодове и зеленчуци. 
 

Защо "био"? Напоследък доста се говори за полезното въздействие на 
пресните плодови и зеленчукови сокове върху здравето, но истината е, че 
ползата е най-голяма, когато поднасяме в концентриран вид само витами-
ни, ензими и микроелементи, без коктейл от остатъчни пестициди, торове 
и химикали от производството. 
Консумацията на био храни е начин да се избегне химическия коктейл, 
който присъства в конвенционално отгледаните продукти, а за никого вече 
не е тайна, че това, с което се храним има пряко въздействие върху здра-
вето и работоспособността ни. 
 

В JuiceBox organic  приготвяме на място прясно изцедени плодови и зелен-
чукови смутита и сокове от сертифицирани биологични суровини: студено-пресовани фрешо-
ве и смутита от био плодове и зеленчуци-без добавени лед, вода, захар или готови сиропи. 
Рецептите ни са богати, с разнообразни суровини, балансирани като вкус и полезно действие. 
 

(Примерни продукти от менюто на JuiceBox organic: 
СМУТИ „ТРОПИК“ : ананас, портокал, лимон, ябълка, авокадо, банан, джинджи-
фил 
„ЗЕЛЕНО“ СМУТИ: ябълка, сезонни зеленолистни, портокал, лимон, авокадо, ба-
нан, джинджифил, спирулина 
Джинджър кик: джинджифил, лимон, ябълки) 
 

Използваме най-добрите суровини, а именно - 100% сертифицирани биоло-
гични плодове и зеленчуци. Работим с предимно сезонна продукция от ло-
кални доставчици. 
 
** За фирми предлагаме абонамент за «витаминизация» в 
офиса, както и здравословен кетъринг за инцидентни съби-
тия. 
Избирайки продуктите ни, Вие се грижите за здравето си и 
това на Вашите служители, правите ги по-мотивирани и им 
предоставяте допълнителни ползи; помагате им за постигане 
на баланса работа/личен живот. 
Продуктите ни са прясно приготвени и здравословни, с възможност за доставка до офиса на 
клиента. 
 

JUICEBOX organic 
ул.Екзарх Йосиф 31 и София Резиденшъл Парк, площад търговска част;  тел 0887 399384 
Victoria Mutafis; victoria.mutafis@gmail.com ; www.facebook.com/juiceboxorganic 
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Някои често срещани заблуди за коучинга 

В предишния брой на “Информатор” стартирахме рубрика, посветена на коучинга. Продъл-
жаваме с нова статия по темата. 

След като се спряхме на това какво е коучинг и какви са ползите от него в миналия брой, в този брой 
на “Информатор”, ще разбулим някои често срещани заблуди за коучинга, без да претендираме за 
изчерпателност. 
 

Коучингът е подходящ за всеки 
Коучингът е подходящ за повечето хора, в определени моменти, но не и 
за всеки човек във всеки момент. Готовността на клиента е много важен 
фактор за успешен коучинг. Ако човек не е готов да положи нужните 
усилия и не е ангажиран с процеса, най-вероятно това не е точния момент 
за коучинг. Също така, за да бъде ефективен коучингът в бизнес среда е 
необходимо клиентът (този, който получава коучинг) да има определено 
ниво на зрялост, т.е. първо да има необходимото обучение, след това да 
развие придобитите умения с помощта на грижовен ментор и да натрупа 
практически опит. След това идва етапът, на който работата с коуч е 
изключително полезна, за да може придобитите знания и умения да се 
разгърнат максимално и да се приложат ефективно. 
 

 
Коучингът отнема много време 
Всяко нещо, което си заслужва, изисква инвестиция от време. А 
коучингът е инвестиция в самия себе си. Според изследване, проведено 
от бизнес училището Ашбридж, два часа коучинг, през две до шест 
седмици, е ефективен модел за работа. Това прави около час на 
седмица, посветен на коучинга. Дали това е много време, предвид факта, 
че е посветено на собственото личностно и/или професионално 
израстване? 
 
 

Коучингът е за хора, които имат проблеми 
Коучингът помага на добрите и успешните да станата още 
по-добри и успешни. Коучингът работи най-добре с 
успешни хора, които искат да постигнат още повече, но 
може да са “зациклили” в определени дейности или 
поведения. Много от топ лидерите във Fortine 100 работят 
със собствени коучове. Най-често коучингът се използва 
за подкрепа на служителите с висок потенциал, които са 
изправени пред предизвикателни ситуации (например: 
лидер, който поемат нова роля, с повече отговорности или 

служител, който трябва да развие конкретни качества, необходими за следваща позиция). По-малък е 
ефектът на коучинга, когато се използва като “последен шанс” да спасим някого. Хората, които не се 
справят с работата си, рядко приемат коучинга насериозно и могат дори да имат съпротиви срещу 
коучинга. В подобни случаи възвръщаемостта от инвестицията рядко е значителна. 
 
 
Коучингът може да замести доброто управление 
Коучингът не може да замести доброто управление. Отговорност 
на  мениджърите е да подкрепят служителите си в това да дадат 
най-доброто от себе си. Ако някой не се справя добре с работата 
си, поради липса на ясни насоки от мениджъра си или на 
подходящо обучение, коучингът няма да е ефективен и не е най-
подходящият подход в дадената ситуация. 
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Коучингът е същото като менторството 
Менторът е човекът с опит, в конкретна област, който, чрез споделяне на 
този опит и даване на насоки и съвети, може да подкрепи един служител 
по-бързо да се развие в същата тази област. Коучът никога не дава 
съвети - той използва силните въпроси като основен инструмент за 
подкрепа и така помага на клиента си да намери своя най-добър начин да 
постигне целите си. Коучингът е структуриран процес, с ясно дефинирани 
цели, времеви рамки и отговорности. 
 

 
Резултатите от коучинга идват бавно 
Въпреки че коучингът е дългосрочен процес, много клиенти 
постигат осезаеми резултати още след първите две - три сесии. 
Продължителната работа с коуч е това, което им помага да 
направят тези резултати трайни, и устойчиви. Когато един клиент е 
силно мотивиран и ангажиран с коучинг процеса, може да постигне 
сериозна промяна в мисленето и поведението си в кратки срокове.  
 

 
Рисковано е човек да се отвори и да споделя откровено с 
коуч. 
Спазването на конфиденциалност е едно от основните изисквания 
към всеки професионален акредитиран коуч и подлежи на строги 
стандарти и регулация, подробно описани като част от Етичния 
код на Международната Коуч Федерация (ICF) и на други 
акредитационни институции. Всеки акредитиран коуч приема и се 
задължава да спазва Етичния код. За спазването на 
конфиденциалността, както и на всички други етични стандарти, 
ICF има постоянно работеща Комисия по етика, която разглежда 
всеки подаден сигнал. На тази база, всеки клиент, който работи с 

акредитиран коуч, може да бъде спокоен, че неговият коуч спазва всички етични стандарти и 
изисквания. 
 
 
Коучът трябва да е експерт в моята област 
Коучът няма нужда да е експерт в областта на клиента, той трябва да е 
експерт в коучинга. Силата на коуча е в това да подкрепи клиента си в 
преодоляването на трудности и постигането на цели, като му помогне да 
изследва различни гледни точки и да стигне до нови нива на осъзнаване. 
Коучът е по-скоро катализатор за постигане на набелязаните резултати, 
но отговорността за постигането им е в ръцете на клиента. 
 
 

 
Коучът ще ми каже как да си върша работата 
Коучингът е зона свободна от съвети. Коучинг подхода включва активно 
слушане, пълно присъствие на коуча, задаване на силни въпроси за 
провокиране на осъзнатост. Всичко, което ще чуете от своя коуч по 
време на коучинг сесия са въпроси, които ще ви помогнат да 
разгледате своята ситуация от различни перспективи, за да можете да 
разширите изборите си и да преодолеете потенциални 
предизвикателства по пътя към целта ви. Ако по време на коучинг 
сесия получите съвети, наставления и насоки за работа - това 
категорично не е коучинг. 
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Всеки може да бъде коуч 
Коучингът е самостоятелна професия, подчинена на строги 
професионални  и етични правила, наложени в световен мащаб от 
Международната Коуч Федерация (ICF). Това е най-голямата 
организация за коучинг в света, с почти 30000 (тридесет хиляди) 
членове в над 140 страни. Всеки професионален коуч трябва да е 
завършил курс на обучение по специфични коучинг умения и да спазва 
етичните и професионални стандарти, дефинирани от ICF. За да се 
поддържа стандарта на обучение на коучове, ICF прилага строга 
процедура по акредитация на коучинг обучителни програми (ACSTH  - 
одобрени специфични коучинг обучителни часове и ACTP-акредитирана 
коучинг обучителна програма) и обявява актуален списък с всички акедитирани програми на сайта си. 
Индивидуалната акредитация към ICF или друга голяма коучинг организация като Коучинг Асоциация 
(АС) или Европейския Съвет за Менторство и Коучинг (ЕМСС), е допълнително доказателство за 
професионализъм на коуча.  
За да си гарантират работа с професионален коуч, приета практика е клиентите да се интересуват от 
това какви сертификати и акредитации има един коуч, какви професионални стандарти следва и какъв 
е подхода, който използва, преди да направят своя избор. 
 
В заключение искаме да споделим някои от основните принципи, които лежат в основата на работата 
на професионалния коуч: 
• Клиентът е цялостен и способен да постигне целите си. 
• Клиентът е експерт в своят живот и най-добре знае и разбира от какво има нужда. 
• Клиентът може и ще намери най-доброто решение, спрямо собствената си ситуация. 
• Клиентът притежава всички ресурси, за да постигне целите си. 
• Клиентът сам е отговорен за постигането на целите си. 
 
Представете си силата на партньорството с коуч, който задава всеки свой въпрос с пълна вяра в тези 
принципи… 

Автори на статията са Мария Стайкова и Неда Алкалай. Мимс и Неда са 
професионални коучове и ментор коучове, акредитирани от Международ-
ната Коуч Федерация (ICF). Те са основатели на Ментор Коучес ООД, 
и се фокусират върху предоставянето на коучинг решения за хора, екипи 
и бизнеси - от индивидуален и екипен коучинг до цялостни сертификаци-
онни обучителни програми за специфични коучинг умения, акредитирани 
от ICF. Повече за тях ТУК 

http://mentorcoaches.com/
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Телевизията насочва вниманието към нарастващата роля на човешкия капитал във всички 
сфери на бизнеса 
 
Bloomberg TV Bulgaria стартира информационна кампания, която ще обърне специално вни-
мание на най-ценните хора във всички индустрии, вътрешните „мотори“ на компаниите, те-
зи, за които казваме, че са незаменими по пътя към успеха – „Талантите в бизнеса“. Мотото 
на инициативата е „Бизнесът е вдъхновяващ. Вдъхновението са хората“. 
 
Докато компаниите изпитват все повече трудности в осигуряването на финансиране и са при-
нудени непрекъснато да търсят начини за намаляване на разходите, хората продължават да 
„поглъщат“ най-голямата и неизбежна финансова инвестиция. В същото време проучване на 
Bloomberg TV Bulgaria по повод първата годишнина на телевизията в края на 2016 година  
показа, че 41% от анкетираните определят откриването и задържането на правилните хора 
като следващото голямо предизвикателство пред бизнеса – все по-често анализирана тен-
денция и в цял свят.  
 
Как да подобрим ефективността си чрез правилно управление на човешкия капитал, как да 
разпознаем, развием и задържим истинските таланти, колко може да струва на бизнеса ин-
вестицията в неподходящи хора, какви са решенията на проблема с недостига на кадри в 
различните индустрии, как хората сами да търсят неоткрития си потенциал и кои са професи-
ите на бъдещето? Отговори на тези и още много други въпроси ще търси инициативата 
„Талантите в бизнеса“ в серия от информационни рубрики, видеоматериали, анализи, екс-
пертни съвети, репортажи, истории, прогнози в ефира на Bloomberg TV Bulgaria и специално 
съдържание за сайта bloombergtv.bg.  
 
Освен че ще насочи вниманието към човешкия капитал, инициативата „Талантите в бизнеса“ 
ще даде възможност на всяка компания да мотивира своите най-ценни служители, като ги 
номинира в конкурса „Талант на Bloomberg TV Bulgaria” тук.  
 
Bloomberg TV Bulgaria ще разкаже за добрите и лошите практики в компаниите, както и исто-
риите на номинираните таланти, избрани от жури от редакцията на телевизията и нейни пар-
тньори. 
 
„Важна функция на Bloomberg TV Bulgaria, освен да анализира и информира за най-
важното в света на икономиката и бизнеса, е да бъде полезна – да стимулира предприе-
мачеството, растежа на компаниите, да вдъхновява бизнеса и хората за промяна и раз-
витие, независимо от средата. Надявам се, че с инициативата „Талантите в бизнеса“ 
ще помогнем на компаниите у нас, които все още не са осъзнали силата на човешкия ка-
питал, да се справят по-лесно с безспорното предизвикателство пред всички нас – недос-
тигът на верните хора“, коментира Виктория Миткова, изпълнителен директор на Investor 
Media Group, част от която е Bloomberg TV Bulgaria. 
 

Партньори на инициативата „Талантите в бизнеса“ са Българската асоциация за управление 
на хора, порталът за истории на успеха Uspelite.bg, дигитална агенция Shivachi. 

Bloomberg TV Bulgaria търси „Талантите в бизнеса“ 

Партньорство 

http://www.bloombergtv.bg/talantite-v-biznesa/registration


Едва ли има организация, която 
да не провежда събития за спло-
тяване на екипа, или т.нар. „тийм 
билдинг”. Те могат да са просто 
като се съберем в някое заведе-
ние и си поговорим и повеселим 
в извънработна среда. Или като 
отидем някъде и в релаксираща 
обстановка общуваме с колеги-
те, обсъдим доколко сме постиг-
нали фирмените цели и плани-
раме тези за следващия период. 
Или като се доверим на профе-
сионалисти и предприемем по-
креативен или екстремен начин 
да сплотим екипа.   

В последните години все повече 
организации предпочитат да съ-
четават екипното сближаване с 
правенето на добро и подкрепа-
та за една или друга инициатива. 
Особено ако имат дългосрочна 
социална кауза, която подпома-
гат, или структурирана политика 
по корпоративна социална отго-
ворност. Ако вашата организа-
ция все още няма такава, защо 
не поставите началото? Каузи 
има много и не е трудно да на-
мерите „вашата”.  

Какво е важно да имаме пред-

вид, когато организираме тийм 

билдинг с включване на соци-

ална кауза? 

На първо място намерете кауза, 
която да бъде ангажираща за 
колегите ви, или поне за по-
голямата част от тях. Попитайте 
ги в какъв тип инициатива искат 
да се включат – екологична, 
здравна, подкрепяща малки де-
ца, подпомагаща възрастни хо-
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ра, свързана с културата и 
изкуството, с историята, мест-
на (от региона, в който работи 
организацията) и т.н.  Ако е 
необходимо, потърсете непра-
вителствена организация, учи-
лище или читалище, които 
работят в тази сфера, и си 
партнирайте с тях. След като 

изберете каузата, промоти-

райте я сред колегите си. 

Обяснете им в какво се състои 
тя, защо е важно да я подкре-
пяте и какви резултати искате 
да постигнете с работата по 

тази кауза. Помислете кой е 

най-удачният начин да 

включите каузата в програ-

мата на тийм билдинга, за да 
не стои изкуствено и колегите 
ви да не се чудят защо е било 
необходимо. Ако успеете ес-
тествено да я вплетете в екип-
ното събитие, много повече 
хора ще са готови да вземат 
участие. И ще са удовлетво-
рени, че са допринесли с не-
що за обществото. Ако си пар-
тнирате с неправителствена 
организация, училище или чи-
талище, те могат да ви дадат 
чудесни идеи как най-
естествено да включите кауза-
та в програмата на събитието. 

Но – имайте наум, че дарител-
ството и доброволчеството не 
са „масов спорт”. И е твърде 
вероятно не всички ваши ко-
леги да искат да се включат. 
Ако в организацията вече има-
те традиция да работите по 
каузи, ще ви бъде по-лесно да 
„запалите” колегите си. И да 

посветите отделно тийм бил-
динг събитие на каузата. Но 
ако го правите за първи път, 
започнете с нещо по-малко 
първата година. И ако види-
те, че колегите ви се включ-
ват с желание, за втората 
година разширете дейности-
те и отделете повече време 
на каузата в програмата на 

тийм билдинга.  Не забра-

вяйте накрая да дадете об-

ратна връзка на колегите 

си какво е било постигнато. 

Ако сте събирали средства за 
кауза, кажете им каква сума е 
била събрана. Ако са участ-
вали с физически труд – ка-
жете им какво е било постиг-
нато. Това ще ги мотивира и 
ще сплоти екипа не само 
след събитието, но и за след-
ващата година, когато може-
те да им припомните какво са 
постигнали предишния път и 
да им предложите да се опи-
тат да го подобрят.  

Какви могат да бъдат фор-

мите на тийм билдинга с 

кауза? 

В зависимост от вида на кау-
зата и традициите в органи-
зацията, можете да посвети-
те цялата или част от програ-
мата на каузата. Вие избере-
те кой вариант е най-
подходящ за вашата органи-
зация, нейната организацион-
на култура и екип. А и кой най
-добре съответства на кауза-
та, която подпомагате. По 
време на тийм билдинга мо-
жете да:  

Тийм билдинг с кауза – защо не? 

Една интересна статия от активен член на БАУХ, продължение от предишния брой на 
“Информатор” 



• Събирате средства за 

каузата – като организи-
рате благотворителен 
търг сред колегите си или 
поставите кутия за даре-
ния на мястото, където се 
провежда тийм билдинга. 
Но можете да направите и 
нещо по-креативно, под 
формата на игра, която 
например да носи точки, 
които да се „осребряват” 
от компанията и събрани-
те средства да бъдат да-
рени за определената кау-
за; 

• Включите представите-

ли на каузата в дейнос-

тите по тийм билдинга – 
ако каузата ви позволява 
(пр. подкрепя деца или 
възрастни хора), можете 
да включите игри или дру-
ги активности с тях като 
част от програмата. В този 
случай освен че вашите 
колеги ще се включат в 
доброволческа инициати-
ва, могат да привлекат и 
членове на семействата 
си, в това число и децата, 
които да се забавляват 
заедно с деца, лишени от 
родителска грижа, или да 
научат нови умения от 
възрастни хора, живеещи 
в дом за стари хора;  

• Организирате добровол-

чески събития - като за-
лесяване, боядисване на 
стая или етаж от училище, 
читалище или дом за деца 
или възрастни, боядисва-
не на ограда или облаго-
родяване на детска пло-
щадка или двор на детска 
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градина или училище. 
Вариантите са много.  

 

За какво може да ни по-

могне тийм билдингът с 

кауза?  

Кога да планираме такъв 
тийм билдинг? На първо 
място, ако искаме да пред-
ложим нова и по-
нестандартна форма на до-
сегашните събития за спло-
тяване на екипа. Този тип 
тийм билдинги са креативен 
начин да излезете от рути-
ната и да предложите на 
колегите си нещо по-
различно като преживяване. 
Нещо, в което могат да ув-
лекат и семействата и прия-
телите си. И да се гордеят с 
постигнатото добро.  

Но можете да опитате съби-
тие с кауза, ако на екипа му 
предстои сливане с друг 
екип или по-голямо прест-
руктуриране. И се нуждае от 
обединяване около нещо 
ново. Защо това да не е 
добротворческа кауза, която 
да помогне на колегите да 
се видят в друга светлина и 
да даде началото на сплотя-
ване на екипа около праве-
нето на добро? И след това 
да прелеете позитивната 
енергия от добротворчест-
вото в поставянето на нови-
те цели или правила на ра-
бота на екипа.      

Разбира се, това са само 
няколко идеи. Винаги може-
те да измислите нови и кре-
ативни начини да съчетаете 

работата в екип и подкрепата 
на обществено-полезна кауза. 
Каузите са толкова различни. 
Важното е да „запалите” коле-
гите си и заедно от една страна 
да работите в екип, а от друга – 
да се забавлявате и да правите 
добро. 

  

За автора на материала:  
 
Мариана Петрова има над 15-
годишен опит в неправителс-
твения сектор, а през послед-
ните повече от 5 години под-
помага организации, нефор-
мални групи и индивидуални 
лица, които искат да подоб-
рят ефективността от дари-
телските и доброволческите 
си инициативи. Можете да й 
пишете на mgpetrova@abv.bg  



 

За контакти: 
София 1000 

ул. “Княз Александър I” 
16Б, ет. 4, ап. 2 

Тел. 00359 2 950 10 90/ 
00359 2 950 10 91 

 
Лице за контакт: 

Полина Господинова-
Георгиева 

pgospodinova@bapm.bg  

Следете ни онлайн! 
 

Българска асоциация за управление на хора е неправителствена органи-
зация с идеална цел, която е създадена, за да развива най-добрите про-
фесионални практики в управлението и развитието на човешкия капи-
тал, чрез това да повишава добавената стойност за организациите и да 
допринася за обогатяване на потенциала и професионалната изява на 
хората. Асоциацията работи и в посока подпомагане и развитие на про-
фесионалистите в областта на управлението на човешките ресурси, 
издигане статута на професията и установяване на високи стандарти в 
работата, съизмерими със световните практики и тенденции в профе-
сията. 

Създадена през 2000 г., към момента асоциацията има над 850 индивиду-
ални и корпоративни членове. 

Българска асоциация за управление на хора е член на Европейската Асо-
циация за управление на хората (EAPM) и на Световната федерация на 
асоциациите за управление на човешки ресурси (WFPMA).  

БАУХ подкрепя в мисията им да осигурят качест-
вено образование за всяко дете в България. И тази година "Заедно 
в час" търсят хора за пример, а ние познавамe много такива - опи-
тът в сферата на управление на човешките ресурси би бил много 
ценен за един бъдещ учител! Ако мислите, че сте човек за пример и 
търсите ново предизвикателство, то може да сте новият учител 
на децата. Проверете ТУК и кандидатствайте още днес. 

!!! Тази година всеки член на БАУХ, заплатил своя член-
ски внос, ще получи сертификат за членство в организа-
цията, както и електронен бадж, който може да позици-
онира в подписа на имейла си или на друго, удобно за 
него място. Ние се гордеем с вас—членовете на БАУХ, 
вярваме, че всички вие сте професионалисти, загриже-
ни не само за развитието на служителите в организаци-
ите ви, но и за вашето собствено такова. Надяваме се, 
че членството ви при нас ви подпомага и в двете насоки 
и ще се радваме, ако следващият имейл, който полу-
чим от вас, съдържа информацията, че вие сте член на 
БАУХ. 

http://www.bapm.bg/index.php
http://chovekzaprimer.zaednovchas.bg/
http://zaednovchas.bg/
http://www.bapm.bg/index.php
http://www.bapm.bg/index.php
https://www.facebook.com/bapmbg
https://www.linkedin.com/groups/2891495
https://www.linkedin.com/groups/2891495

