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Настоящата монография разглежда въпросът за управление чрез SMARTER`S-

целеполагане, като изхожда от фактът, че всяка организация трябва да изгради истински 
екип и да насочи индивидуалните усилия към една обща Голяма картина. Работата във 
всяка организация изисква всяка отделна дейност да бъде насочена към постигането на 
Голямата цел. Управлението чрез SMARTER`S-целеполагане изисква и специален 
инструментариум, защото мениджърите и служителите не се насочват автоматично към 
Голямата цел. Целта, каузата, вярата е всичко, за което успелите лидери искат да говорят, 
въпреки че обикновено не използват тези думи. Най-ценните служители винаги се 
ръководят от Целта, а предизвикващите най-много безпокойство – не. Тя е по-значителна 
от всеки друг елемент във формулата на бизнеса. Успешната цел включва дълбоко 
осъзнаване за това кои сме, в какви обстоятелства се намираме и какво е потенциалното 
ни признание: Какво може да иска света от нас? 

Целта на монографията е да представи важните елементи от DBS-Global модела, за 
успешно целeполагане при Управлението чрез Цели, а именно: 

� Какво е Мисия? 
� Как да оценим къде се намираме? 
� Как да извлечем (разпишем) къде искаме да бъдем (Визия)? 
� Как да стигнем до там (Стратегии)? 
� Как да целеположим(SMARTER`S-цели)? 
� Как да оценим служителите си (управление и оценяване на представянето)? 

Създаването на модела за целeполагане SMARTER`S е провокиран от 
предизвикателствата пред служителите, мениджърите и собствениците на бизнес 
организации да постигнат целите си, в периода от 1999 г. до 2012 г. През този период 
имах възможността да изследвам, консултирам и обучавам някои от най-добрите 
компании в своите браншове – производство, дистрибуция, консултантски услуги, 
фармация, IT технологии, услуги и сигурност, провайдъри, търговци и др. Една част от 
тях бяха български, други международни (Hewlet-Packard, Sandoz, Cisco). Повечето от тях 
използваха SMART модела на гуруто в мениджмънта Питър Ф. Дракър. 

Моите търсения на решения на предизвикателствата от бизнес клиентите ми в 
посока ефективност и ефикасност ме доведоха и насочиха до адаптиране, доразработване 
и усъвършенстване на вече използвания в световен мащаб метод SMART (SMARTER). 
Оказа се, че критичен фактор за успеха е споразумението, процеса на договаряне на 
целите и усещанията, и на двете страни (мениджъри и служители), че целите са свързани с 
Голямата картина. 



За разрешаване на тези предизвикателства и за нуждите на Управлението чрез цели 
създадох, като премодулирах и прибавих S – Удовлетворяваща (Satisfying), осмият знак 
към акронима SMARTER`S. Разработен от мен, предизвикан от факта на затваряне, на 
подписване на договора със себе си. Единствената цел, която ще се изпълни е тази, която е 
договорена.  

Във времена на постоянни промени споделената цел дава опора, нещо, за което да се 
хванем, което да направи несигурното настояще по-поносимо. За 21-ви век целта е това, 
което трябваше да бъде лоялността към работата през 20-и век.  

Целеполагането чрез SMARTER`S провокира служителите и мениджърите да търсят 
отговори, да вземат решения, да отстояват себе си, да бъдат проактивни.  

В монографията са представени и конкретни инструменти. Те се основават на 
дългогодишния опит, натрупан в работа с управленски екипи на малки, средни и големи 
бизнес организации. Целта й е да бъде пътеводител за всеки, от висшите мениджъри до 
тези, които нямат управленски опит, но търсят познанието и възможностите да подобрят 
ефективността и ефикасността си. 

През последните 5 години всеки (около 2500 човека) разписал целите си чрез 
SMARTER`S модела е усетил силата на своя избор, силата на своята цел. Виждайки 
крайния резултат на своя труд, служителите и мениджърите виждат себе си на финала. 
Записвайки умно своите цели – въвеждат нови факти в своя професионален и личен 
живот, изпитват неотложност да стартират по своя път, да го направят по своя начин.  

Мениджърите на всяка организация са отговорни за създаването и защита на 
Големите цели, основните ценности и етични принципи, които уреждат дейността на 
организацията. Те често са посочени като Мисия, Визия и Ценности. С други думи, 
Мисията, Визията и Ценностите са в основата на организацията и планирането на нейното 
бъдеще. 

В помощ на мениджърите създадох и модела – DBS-Global™ (Drawing a business 
case-Global) за разписване и каскадиране на SMARTER`S целите, изхождайки от Мисията 
и Визията на организацията. 

Разработеният от мен и представен в монографията модел SMARTER`S към 
настоящия момент се използва от The Aleksiev Group Ltd., Lirex Group, Евромаркет Груп, 
Centio Ltd., NavTech Group, Vipimex Ltd., Ortes Ltd. и някои от екипите на Hewlett-Packard 
Bulgaria. 

Монографията е разработена в седем глави, започвайки от философията на 
Управлението чрез цели на Питър Ф. Дракър и неговата еволюция, преминавайки през 
Основата на целеполагането в практиката и достигайки до SMARTER`S-целеполагането. 
Съществен момент са практическите инструментите за анализ на реалността и 
инструментите за създаване на стратегия. Представен е анализ на реална бизнес 
организация, която след предприети инициативи в Управлението чрез SMARTER`S-
целеполагането, подобри финансовите си резултати с 18,3%, спрямо предходната година.  

В монографията е представена и работеща система за оценка трудовото представяне, 
обвързана с компетенциите, която подпомага ефективното и ефикасно приложение на 
управлението чрез SMARTER`S-целеполагане. Разгледани са компетенциите при 
управление и оценяване на представянето, а също така е представен модел за оценка на 
Мениджърския потенциал и реална оценка на мениджър.  

В VІІ глава е представен моделът за  SMARTER`S-целеполагането и неговото 
приложение в практиката. 
 



УЧЕБНИЦИ 

Алексиев, И., 2011, Социална психология – учебник, 188 стр., изд. Фабер, ISBN 
978-954-9498-65-3  

Аксиоматично е твърдението, че човешкия индивид е социално същество. 
Социалността намира израз в социалното поведение, което винаги е предизвиквало 
интерес, защото  се отразява върху ефикасността и ефективността на осъществяваните 
процеси и включените в тях дейности. Социалната психология е част от науките, които 
натрупват знания за човека по пътя на изследванията. Нейното призвание е да представи 
резултатите от тези изследвания, за да бъдат използвани в ежедневната практика в 
групите, където членува отделния човек. 

Целта на учебника е да въведе четящият в съдържанието на явленията и да го 
подтикне към разширяване на познанията му за тях, както и да го ориентира в 
механизмите за тяхното прилагане. Да създаде у него умения за идентифициране на 
социало-психологичните феномени и за вземане на адекватни решения  за тяхното 
регулиране. 

В съдържанието са предпочетени теми, които имат най-голямо практическо 
приложение. Подборът на темите е насочен към създаване на основа, която може да се 
използва за допълване на познанията на четящия и възможността им за приложение. 

Основните акценти в учебника са:  
�  Социалната психология като наука. 
�  Социалните нагласи и социалните норми 
�  Социалните групи 
�  Конформизмът и социалното подчинение 
�  Лидерството в социално психологичен аспект. 
�  Общуването. 
�  Социално екстремните ситуации и влиянието им върху личността. 

 
 
 
Алексиев, И., 2012, Организационно поведение – учебник, 144стр., изд. Фабер, 

ISBN 978-954-9498-80-6  
Икономическите, политическите, социалните или технологичните промени могат 

да забавят или изцяло променят посоката на развитие на съвременните организации. През 
последното десетилетие все по-често се стига до разбирането, че те трябва да се адаптират 
към средата, в която осъществяват дейността си. Под адаптиране следва да разбираме 
промяна в начина на организационно поведение и способността за реагиране на 
появяващите се предизвикателства. Това е основната причина, налагаща необходимостта 
от изучаване на дисциплината "организационно поведение". 

Организационното поведение е сравнително ново научно направление, което 
възниква на основата на редица други науки. Предметът му изучава поведението на 
отделните индивиди и групи в организацията и факторите, които оказват влияние върху 
него. 

За да може ефективно да се управлява организацията е необходимо да се познават 
нейните компоненти и взаимодействието между тях. 

Хората в организацията са най-активния фактор, от който зависи нейния успех. 
Това налага необходимостта от търсенето на възможности за максимално използване на 
човешкия потенциал. Една такава възможност е управлението на поведението на 
отделните индивиди и групи с оглед постигане на организационните цели, което всъщност 
е и целта на организационното поведение. 

Основните акценти в учебника са:  



Да се опише поведението на отделните индивиди и групи в условията на трудова 
среда. 

�  Да се изведат причините, които са предизвикали съответното 
поведение. 

�  Да се предвиди бъдещото поведение. 
�  Да се посочат възможностите за въздействие върху поведението на 

отделните индивиди или групи в организацията. 
�  Да се представи поведението на ръководителите и възможните им 

роли в аспектите на лидерството и мениджмънта. 
 
 
 
 
Алексиев, И., 2012, Управление на човешките ресурси – учебник, 131стр., изд. 

Фабер, ISBN 978-954-9498-81-3  
 
Учебникът следва логиката на международните стандарти за управление на 

човешките ресурси на Chartered Institute of Personnel & Development(CIPD), UK. Насочен е 
към овладяване на практически приложими знания и умения, необходими на мениджърите 
от всички нива на управлението. 

 
Основните акценти в учебника са:  

�  Да въведе четящият във философията на концепцията за управление 
на наетата работна сила и по-конкретно за управление на човешките 
ресурси; 

�  Да даде задълбочени познания за подходите, методите и техниките за 
управление на човешките ресурси и покаже мястото на тази дисциплина при 
формирането на стратегията и политиката на организацията; 

�  Да формира практически умения и способности за диагностициране и 
решаване на проблемите в организацията, свързани с управлението на 
човешките ресурси. 

 
 
 
Алексиев, И., 2012, Туристическо поведение – учебник, 100стр., изд. Фабер, 

ISBN 978-954-9498-82-0  
 
Туризмът винаги е свързан с човешката природа. Туристическата индустрия се 

базира на хора – ръководена е от хора и е за хора. Успехът на индустрията зависи от 
действията (трудовото изпълнението) на тези, които са пряко или косвено свързани с 
индустрията. Тези които работят в индустрията и предоставят услуги на туристите могат 
да бъдат местните жители на приемащата страна, предприемачи, инвеститори, търговци и 
мениджъри. 

Индустрията превръща в капитал разнообразието от човешки личности, умения и 
способности. Разбирането на хората и влиянието на тяхното поведение върху индустрията 
е необходимо, ако туристическата индустрия иска да се развива в бъдеще. Човешкото 
поведение е много разнообразно и сложно. Трудно е да се проучи и разбере защо хората 
се държат по начина, по който се държат. Поведение на хората и техния мироглед се 
определя от техния произход, начин на живот и нужди. Често ние се опитваме да оценим 
другите без достатъчно дълбокото разбиране за влиянието на техния произход върху 
техните действия.  



Човешкото поведение се развива в резултат на транзакции между съзнанието 
(мислене, чувстване, готовност), тяло (биология, генетика), дух (вярвания, опит, 
интуиция), влиянието на микро-, мезо-, макро- и над средата върху индивида и обратната 
връзка от околната среда. Човешкото поведение се проявява, само когато то е мотивирано 
от необходимостта и се активизира при постигане на целите. Много различни видове 
потребности са били идентифицирани.  

В момента, туристическата индустрия е изправена пред безпрецедентен растеж в 
световен мащаб. Това променя и бъдещите цели на международната туристическата 
индустрия към културно многообразие на туристите. Обучението и разбирането на 
културната среда на чуждестранните туристи се превръща в основен приоритет за 
туристическата индустрия. Културният подход дава по-богат и по-ясен портрет на 
туристически поведение. Такъв културен подход за маркетинга и мениджмънта е от 
решаващо значение за дългосрочния успех на туристическата индустрия. 

 
Основните акценти в учебника са:  

�  Разбирането на туристическото поведение. 
�  Как искат да харчат парите си туристите.  
�  Оценяването на произхода на туристите, средата от която идват.  
�  Как те вземат решения за пътуването и кои елементи влияят на 

решенията им са основните фактори, които определят успеха на 
туристическата индустрия.  

�  Изясняване на причините, които са предизвикали съответното 
поведение. 

�  Предвиждане на бъдещото поведение на туристите. 
�  Разглеждат се и възможностите за въздействие върху поведението на 

отделните индивиди или групи. 
 


