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Резюме: Текучеството на персонала е проблем, който се отличава с 

голяма значимост и нарастваща актуалност за стопанската практика както в 
световен мащаб, така и в България. Неговата значимост има пряка връзка с 
негативните последици, които носи за организацията. Въпреки някои свои 
положителни страни, то е изключително вредно явление, което подава 
индикации за множество текущи и бъдещи проблеми. Големият брой 
напускащи (независимо дали по свое желание или не) винаги е свързан с 
разходи, а те влошават рентабилността на организацията. В условията на 
високо текучество (особено в рамките на първата година след назначаването 
на служителите) организациите не могат да компенсират дори директните си 
разходи, свързани с организирането на конкурси за набиране и подбор, 
назначаване, обучение и адаптиране на новопостъпилите. В същото време 
непреките разходи многократно превишават преките - счита се, че последните 
съставляват едва около 15–30% от общите разходи, свързани със загубата на 
служител, а останалите 70–85% са скрити разходи поради понижена 
производителност и пропуснати възможности. 

В най-общ план актуалността на текучеството като проблем се 
обуславя от две фундаментални предпоставки: от една страна, наличието на 
различия в прилаганите от работодателите подходи за управление на 
човешките ресурси, а от друга – специфичните характеристики на 
съвременната работна сила. Хиляди служители ежегодно напускат своите 
работни места и естествената логика в тълкуването на тяхната мотивация е 
свързана с търсенето на по-добри възможности за работа (разбира се, ако 
изключим хипотезата, че вземат това решение за да се отдадат на лични 
занимания, превъзхождащи по ценност трудовата дейност като източник на 
доходи и други типове ползи). Неоспорим факт е, че съществуват организации, 
които предлагат по-атрактивни условия и успяват както да задържат 
стойностния си персонал, така и да стимулират служителите на конкурентите 
към смяна на своя работодател. В същото време организациите, които не 
успяват да задържат своя персонал, са изключително много на брой. В 
светлината на непрекъснато подчертаваната и демонстрирана важност на 
персонала за организационния успех, те се оказват неспособни да се справят с 
текучеството като феномен. В този смисъл то се очертава като глобален 
проблем, стоящ пред всички организации, независимо дали се стремят да 
задържат своя персонал или да привлекат такъв от конкуренцията.  



Съвременната работна сила все повече намалява като количество, 
повишавайки същевременно своето качество. Освен това (а вероятно точно 
поради това), непрекъснато завишава своите изисквания и очаквания към 
работодателя си. В светлината на задълбочаващата се демографска криза, 
характеризираща се с ниска раждаемост и застаряващо трудоспособно 
население, непрекъснато редуциращият се трудов резерв става изключително 
мобилен в професионално отношение. Служителите са в позиция да избират 
къде да работят и техният избор се диктува единствено от атрактивността на 
предлаганите мотиватори. Оскъдността на човешкия ресурс, от една страна, 
повишава неговата стойност и ценност, а от друга – затруднява неговото 
привличане и задържане. Това неизбежно изисква сериозно преосмисляне на 
подхода към неговото управление. 

В сравнение с текучеството на персонала в световен план, стойностите 
на този показател за българските организации са нищожни - с изключение на 
някои отрасли със сезонен характер, доброволните напускания на служители 
не са често срещани към настоящия момент. Това може да създаде 
впечатлението, че за нашите работодатели такъв проблем не съществува, 
което обаче е само привидно. От няколко години България е в дълбока 
икономическа криза, която поддържа висока безработица и ограничава 
текучеството, но това не поставя под съмнение неговата актуалност и 
значимост като проблем поради множество причини.  

Първо, въпреки ниските си равнища, проблемната същност на 
текучеството е свързана преди всичко с качеството (а не толкова с 
количеството) на напускащите служители. За съжаление обикновено негова 
жертва стават най-добрите и способни специалисти. Независимо от 
ограничените алтернативни възможности на трудовия пазар, те запазват 
своята способност и мотивация да мислят рационално и да правят избор, 
макар и с цената на по-големи компромиси. Тези служители имат по-висока 
мобилност и шанс да намерят по-добра заетост, тъй като притежават 
компетенции, за които някои конкурентни организации са готови „да платят” 
повече. А това на практика означава загуба на човешки капитал и реално 
стратегическо предимство за организацията. 

Второ, ниското текучество на персонала се дължи не на ефективен 
подход към управлението на човешките ресурси и високо качество на трудовия 
живот, а напротив - на еднакво неадекватния подход, прилаган в повечето 
организации. Тъй като по същество, ако изобщо има някаква борба между 
работодателите, тя е по отношение на качествения сегмент от работната сила, 
за останалите служители предлаганите условия в конкурентните организации 
са сходни, което обезсмисля смяната на работното място. За съжаление 
българската стопанска практика понастоящем се характеризира с 
изключително негативно отношение към проблемите на персонала, при това 
най-често без да прави някакво разграничение в подходите към качествената и 
некачествената част от него. Общо взето са налице сериозни пропуски и дори 
фрапиращи грешки при реализацията на всички дейности, свързани с 
управлението на човешките ресурси - те се изпълняват по-скоро като рутинна 
административна процедура без особено съдържание и логика. Този подход 
подава ясни сигнали, че човешките ресурси не се възприемат като 
стратегически актив, а предимно като разход за организацията, а освен това 
поражда съмнения в квалификацията и професионализма на специалистите, 
ангажирани с неговото управление. Той намира своя логичен резултат в 



неудовлетворен и демотивиран персонал, който се отличава с лош морал, 
ниска производителност, липса на инициативност, недоверие в управлението, 
страх от загубата на работното място, чувство на безпомощност и безизходица.  

Трето, въпреки че понастоящем ефектите от икономическата криза у нас 
се оказват по-силни в сравнение с последствията от застаряващата работна 
сила на трудовия пазар, България не остава встрани от световните негативни 
демографски тенденции. Трудовият резерв прогресивно намалява и това 
неизбежно ще намери своето отражение в сериозен дефицит на персонал, 
който ще изправи работодателите пред необходимостта от търсене на по-
ефективни решения за неговото привличане и задържане. 

Четвърто, глобалната финансова и икономическа криза по безусловен 
начин се отрази върху функционирането на бизнес организациите. Постоянният 
спад в покупателната способност на населението и техните приходи ги 
ориентира към позициране на пазара чрез стратегията на разходно лидерство, 
производство и предлагане на продукти/услуги с ниска добавена стойност като 
единствено средство за оцеляване. Въпреки че ограничената стопанска 
дейност и високата безработица постави работодателите в позиция да избират 
кадрите си и до голяма степен да ги задържат, разчитайки на тяхната 
безалтернативност, при първите признаци на икономическо съживяване може 
да се очаква активизиране на текучеството. Факт е, че съвременните 
служители имат ценности и потребности, които не получават удовлетворение 
при съществуващите обстоятелства и при наличие на избор е сигурно, че ще 
потърсят по-добри възможности. 

В светлината на представената значимост и актуалност на проблема, 
текучеството може да се приеме за достатъчно интересна и предизвикателна 
област на научни разработки. От тази гледна точка, монографията 
представлява полезно четиво както за академични изследователи, така и за 
практикуващи мениджъри и всъщност за всеки, който проявява интерес към 
проблематиката на управлението на човешките ресурси. 

В основата на монографичния труд е заложена тезата, че текучеството 
на персонала е явление, върху което трябва и може да се въздейства. 
Управлението на текучеството е непрекъснат процес, свързан с 
диагностициране на неговото равнище, анализиране на факторите, които го 
обуславят и прилагане на механизми за тяхното повлияване. Обект на 
изследване са проблемите, свързани с управлението на човешките ресурси в 
организацията, а предмет - процесът на управление на текучеството, насочен 
към задържане на качествената част от персонала чрез повишаване на 
удовлетворението от труда. 

Целта на монографията е да обхване природата на текучеството, както 
и управленските механизми за въздействие върху решението на служителите 
да останат или да напуснат организацията. За нейното постигане се дефинират 
следните задачи: 

1. Обосноваване на необходимостта от систематизиран подход към 
управлението на текучеството и представяне на процеса като 
последователност от етапи с конкретно съдържание. 

2. Идентифициране на основните инструменти за измерване, анализ и 
прогнозиране на текучеството в организацията, с цел установяване на 
необходимостта от неговото оптимизиране. 

3. Извършване на комплексен и задълбочен анализ на основни 
теоретични концепции в областта на управлението на човешките ресурси и 



индустриалната психология, въз основа на който извеждане на ключови 
фактори, генериращи неудовлетворение от трудовата ситуация и съответно 
стимулиращи напускане на работодателя. 

4. Разкриване на основните механизми за управленско въздействие 
върху идентифицираните фактори. 

5. Провеждане на емпирично изследване в голяма стопанска 
организация, предназначено да илюстрира процеса и механизмите за 
управление на текучеството, да проследи влиянието им върху задържането на 
персонала и да формулира изводи, аргументиращи евентуална необходимост 
от усъвършенстване на процеса. 

Структурата и съдържанието на монографията са логически обвързани с 
така поставените цел и задачи, които са последователно решени в отделните 
параграфи на трите основни глави.  

Първа глава представя текучеството на персонала като обект на 
диагностициране, решавайки първите три поставени изследователски задачи. 
Въпреки че текучеството може да се класифицира като доброволно и 
принудително (в зависимост от това чия е инициативата за прекратяване на 
връзката с работодателя), в монографията е заложено най-разпространеното 
виждане, което го асоциира преди всичко с доброволните напускания. Именно 
те представляват проблем за работодателя, тъй като се намират под контрола 
на служителя, а в същото време най-често са провокирани от причини, които 
могат да бъдат предотвратени или неутрализирани чрез подходящи 
управленски въздействия. Процесът на управление на текучеството се 
представя като логическа последователност от дейности, свързани с неговото 
диагностициране и оптимизиране, които включват както установяване на 
необходимостта от регулиране и анализиране на причините на неговото 
възникване, така и предприемане на мероприятия за насърчаване или 
ограничаване на напусканията. В тази връзка се разглеждат възможните 
инструменти за измерване, анализ и прогнозиране на текучеството, както и 
подходите и методите за анализ на неговите причини. Дискутира се 
прогностичната сила на различните предиктори на текучеството – поведение и 
нагласи на персонала, включително потенциалните зависимости между 
удовлетворението от трудовата ситуация, ангажираността към организацията, 
професионалния стрес, склонността към напускане и текучеството. Особен 
акцент се поставя върху основните фактори за неудовлетворение от трудовата 
ситуация, които могат да стимулират напускане на работодателя - 
характеристики на работата, сигурност на работното място, физически условия 
на труд, работно време, интензивност на работата, взаимоотношения в 
работната група, лидерски стил на прекия ръководител, заплащане и 
допълнителни придобивки, възможности за обучение и повишаване на 
квалификацията, възможности за издигане и кариера.  

Втора глава представя текучеството на персонала като обект на 
управление и решава четвъртата изследователска задача. Разглеждат се 
възможностите за създаване на предпоставки за оптимизиране на текучеството 
чрез промяна в подхода на ръководството към човешките ресурси и 
повишаване на компетенциите за тяхното управление. Особено внимание е 
отделено на механизмите за повишаване на удовлетворението от трудовата 
ситуация. 

Трета глава представя резултатите от проведено емпирично 
изследване в „СКФ Берингс България” ЕАД и съответно решава петата 



изследователска задача. Целта на изследването е да демонстрира 
механизмите за управление на текучеството в организацията и тяхното 
влияние върху задържането на персонала. По информация от мениджъра на 
отдела за управление на човешките ресурси, текучеството на персонала в 
организацията бележи низходяща тенденция през последните години, но от 
интерес за изследователя бе да установи дали това се дължи на мероприятия 
по непрекъснато усъвършенстване на практиките за управление на човешките 
ресурси или по-скоро на някакви второстепенни фактори (като например, 
свития бизнес в условия на криза и съответно слабото предлагане на работни 
места на трудовия пазар).  

Във връзка с постигането на целта се дефинират следните задачи:  
1. Да се изследват предпоставките за успешно управление на 

текучеството в организацията.  
2. Да се установи склонността на персонала към напускане на 

организацията и влиянието на т.нар. фактори-модератори.  
3. Да се изследва степента на ангажираност към организацията, 

симптомите на професионален стрес и склонността към отсъствия, както и 
тяхната предиктивна сила по отношение на текучеството. 

4. Да се проучи степента на удовлетворение на персонала от различните 
аспекти на трудовата ситуация и неговото влияние върху текучеството. 

5. Да се изследват механизмите (практиките) за управление на 
човешките ресурси и тяхното влияние върху текучеството. 

6. Да се идентифицират зависимости между факторите на 
удовлетворението и механизмите за управление на човешките ресурси. 

7. Да се формулират изводи по отношение потенциала на системата за 
управление на човешките ресурси да задържи качествената част от персонала 
и съответно препоръки към ръководството на организацията. 

Представените в монографията множество негативни последствия от 
текучеството за организацията, както и основните фактори, които го 
причиняват, осигуряват достатъчна аргументация за потвърждаване на 
формулираната изследователска теза. Тъй като в основата си текучеството се 
влияе от фактори, които са под контрола на ръководството, това го прави 
податливо на управление чрез програма от последователни логически 
свързани действия. Неговото управление се изразява по същество в 
контролиране и оптимизиране на потока от напускащи служители чрез 
запазване на качествените и освобождаване от некачествените, което 
предполага прилагане на диференциран подход в зависимост от тяхната 
ценност и стойност за организацията. В основата на този процес лежи 
установяването на необходимостта от предприемане на мерки, което изисква 
непрекъснат мониторинг както на актуалните равнища на текучество, така и на 
симптомите за евентуалното му възникване в бъдеще. 

Основната част от монографията е посветена на причините за 
текучество на персонала и конкретните механизми за тяхното отстраняване. 
Може да се твърди, че задълбоченото представяне на факторите, генериращи 
удовлетворение от трудовата ситуация, както и инструментите за провокиране 
на желани изменения в тях, постига поставената в разработката 
изследователска цел. 

Резултатите от проведеното емпирично изследване демонстрират 
приложимостта на теоретичните хипотези в практиката на голяма стопанска 
организация и потвърждават, че:  



1) текучеството е резултат от неадекватен подход към персонала и 
съответно може да бъде овладяно посредством механизми за повишаване на 
удовлетворението от трудовата ситуация;  

2) дейностите, свързани с управлението на човешките ресурси имат 
различен ефект върху удовлетворението на персонала, респективно върху 
неговото текучество - неудовлетворението от някои фактори има по-силно 
влияние в сравнение с други. Тъй като не всички потребности са еднакво важни 
за служителите (а също и удовлетворими на работното място), не е 
задължително неудовлетворението от различните аспекти на трудовата 
ситуация винаги и при всички случаи да рефлектира в текучество (поне в 
краткосрочен план). Не бива да се забравя обаче негативното му отражение 
върху мотивацията, производителността и текучеството в дългосрочен план;  

3) организациите са склонни да прилагат различен подход към 
различните си категории персонал. Осъзнавайки, че реалното им конкурентно 
предимство се формира от ключовите служители, те логично фокусират 
усилията си доминиращо към тях. За съжаление често пропускат, че 
„неключовите” служители също могат да бъдат качествени и съответно обект 
на действия за съхранение;  

4) въпреки икономическата криза, монетарните възнаграждения 
(заплащане и допълнителни придобивки) и сигурността на работното място не 
са единствените фактори, които могат да задържат персонала в организацията. 

Тъй като изясняването и задълбоченото осмисляне на проблематиката, 
свързана с текучеството на персонала не е по силите на един единствен 
монографичен труд, с цел обогатяване на заключенията и най-вече 
повишаване на тяхната полезност за теорията и практиката, авторът очертава 
сферата на бъдещите си изследователски намерения. 

 
 

СТУДИИ 
 
2. Славянска, В. 2012. Удовлетворение на персонала и склонност 
към текучество (на примера на „СКФ Берингс България” ЕАД). 
Бизнес посоки, Бургаски свободен университет, бр. 2, стр. 58-80.  

 
Резюме: Текучеството на персонала е свързано както с директни, така и 

с индиректни разходи за организацията, което налага необходимостта от 
неговото успешно управление. Тъй като осезаемо доминира схващането, че 
основната причина за текучеството е неудовлетворението на персонала, това 
провокира провеждане на емпирично изследване в голяма българска стопанска 
организация с цел установяване на зависимости между удовлетворението от 
трудовата ситуация и склонността към напускане на работодателя.  

Студията последователно разглежда съществуващите в литературата 
подходи за измерване и анализ на текучеството, както и неговите възможни 
предиктори - удовлетворение от работата, отсъствия и склонност към 
напускане. Представят се синтезираните резултати от проведеното 
изследване, формулират се основни изводи и обобщения с характер на 
препоръки към фирменото ръководство. Оказа се, че някои източници на 
неудовлетворение нямат статистически значимо влияние върху текучеството. 
Въпреки това, тяхното наличие е основание за прогнозиране на множество 
негативни ефекти (лош морал, ниска производителност и т.н.). В тази връзка 



логично се повдига въпроса дали нежеланието на персонала да напусне 
организацията е всъщност благоприятно за нея и достатъчно успокоително 
основание за бездействие по отношение на неудовлетворението от някои 
аспекти на трудовата ситуация? Ако организацията не намира някакви 
рационални мотиви за планиране на стратегии, свързани със задържане на 
работещите, има ли всъщност нужда и полза от слабо мотивиран и 
неудовлетворен персонал? В светлината на установената връзка между 
текучеството и липсата на други възможности за работа, това е достатъчен 
повод за преосмисляне на прилаганите понастоящем практики за управление 
на човешките ресурси в организацията. Въпрос на избор от страна на 
мениджмънта е доколко да се съобрази с ефекта от тези практики върху 
удовлетворението на персонала. 

 
3. Славянска, В. 2012. Текучеството на персонала като 
организационен феномен. Годишник на Бургаски свободен 
университет, том XXVII, стр. 57-90.   

 
Резюме: Текучеството на персонала е един от основните критерии за 

оценяване ефективността на функцията по управление на човешките ресурси в 
организацията - неслучайно то се приема като индикатор за качество на 
трудовия живот. Въпреки че през периоди на икономически кризи (в каквато е 
понастоящем нашата страна) неговото равнище обикновено се задържа ниско 
поради високата безработица и липсата на алтернативни възможности за 
работа, то осезаемо се обостря като проблем през периоди на икономически 
подем, свързани със стремителен растеж на производствените фирми, който 
предоставя множество възможности за служителите. В съчетание с 
негативните демографски тенденции в световен мащаб, както и повишената 
мобилност на днешната работна сила, това създава сериозен недостиг на 
персонал. Тази ситуация принуждава фирмите агресивно да се конкурират чрез 
търсене и създаване на нови практики за формиране на конкурентни 
предимства и задържане на служителите. Но успешният мониторинг и контрол 
върху текучеството изисква преди всичко познаване на факторите, които го 
предизвикват. 

Студията разглежда природата на текучеството, като поставя акцент 
върху необходимостта от неговото управление и причините за неговото 
възникване в организацията. Удовлетворението от работата се представя като 
основен фактор за текучество на персонала и по този повод се разкрива 
неговата дълбока психологическа същност и връзката му с ангажираността към 
организацията. Изследва се и влиянието на някои второстепенни фактори, като 
индивидуални променливи с демографски характер – възраст, стаж, пол, 
образование, семеен статус, както и променливи от външната среда на 
организацията – трудов пазар и равнище на безработица. Специално внимание 
се отделя на десет основни фактора с потенциал да формират удовлетворение 
от работата и съответно да задържат служителите в организацията. 
 

 
 
 
 



4. Славянска, В. 2012. Управление на човешките ресурси в „СКФ 
Берингс България” ЕАД. Годишник на С. А. „Д. А. Ценов”,  том CXVI, 
Свищов, стр. 247-287.  

 
Резюме: Конкурентното предимство на съвременната организация 

отдавна не се разглежда във връзка с материалните активи, а най-вече с 
нематериалните. Понастоящем акцентът се поставя върху човешкия капитал и 
неговото ефективно синхронизиране с общата организационна стратегия. 
Множество изследвания достигат до заключението, че фирмите с по-ефективни 
системи за управление на човешките ресурси устойчиво изпреварват своята 
конкуренция, като подобреното организационно изпълнение се дължи на 
комплексната промяна в уменията, нагласите и поведението на персонала. 

Студията представя резултатите от изследване, проведено в голяма 
стопанска организация с цел идентифициране на прилаганите практики за 
управление на човешките ресурси, както и формулиране на изводи по 
отношение потенциала на УЧР системата да допринася за организационната 
ефективност. Анализът на резултатите разкрива най-силно и съответно най-
слабо присъстващите УЧР дейности в трудовото ежедневие на различните 
категории персонал. Установяват се различия в УЧР практиките, прилагани 
спрямо ключовите служители и към останалите, тоест налице е диференциран 
управленски подход. В общи линии, макар и с известна условност, 
изследваната компания може да се приеме за еталон по отношение на 
управлението на човешките ресурси, което потвърждава хипотезата, че тази 
функция е силно развита в големите мултинационални организации. Това дава 
основания за предполагане на висока ефективност на УЧР системата, 
включително потенциал за провокиране на положителни изменения в 
уменията, нагласите и поведението на персонала. Въпреки това се очертават 
някои проблемни области, изискващи вниманието на организационното 
ръководство, като например - ощетяването на работниците по отношение на 
потенциалните източници на удовлетворение, е неправилно, тъй като 
неудовлетворението и евентуалната загуба на добрите изпълнители сред тях 
подлежи на също толкова трудно компенсиране, както и при 
административните служители. Въз основа на идентифицираните проблеми се 
формулират препоръки както за възможни решения, така и с характер на 
послания.  

 
 

НАУЧНИ СТАТИИ 
 
5. Славянска, В. 2000. Една двуполюсна интерпретация на 
двуфакторната теория на Херцберг. Алтернативи, Университет за 
национално и световно стопанство, бр. 28-30, стр. 79-81. 

 
Резюме: Значимостта на мотивационната проблематика едва ли се 

нуждае от някаква по-специална аргументация. Безспорно всеки мениджър 
трябва да познава спецификата на психичните процеси, формиращи 
мотивацията на служителите, за да може да насочва тяхното трудово 
поведение в посока към организационните цели. Перманентната актуалност, 
важност, както и сложност на мотивацията като феномен от десетилетия 



провокира разработването на теории и модели, подпомагащи практиката на 
управлението на човешките ресурси.  

Статията е посветена на една единствена мотивационна теория, която 
винаги е представлявала обект на интерес както от страна на изследователите, 
така и на практикуващите ръководители, а именно – т.нар. „двуфакторна” 
теория на Херцберг. Въпреки непрекъснатото й атакуване до степен на тотално 
омаловажаване и поставяне под въпрос значимостта й като откритие изобщо, 
изследванията сочат, че в рамките на две десетилетия след нейното 
огласяване са публикувани над 3 350 научни статии във връзка с 
удовлетворението на работното място. Този факт, сам по себе си, е достатъчно 
доказателство за убедителното й позициране и влияние в научното 
пространство. В хода на представянето на теорията се коментират нейните 
предимства и недостатъци по отношение на логическото съдържание и 
изследователската методология. Оспорва се принадлежността й към 
категорията на съдържателните мотивационни теории и се изтъкват 
задълбочени аргументи за нейното приобщаване към „по-висшата класа” на 
процесуалните теории. Основание за това е насочването й към процеса на 
мотивиране в трудови условия чрез акцентиране върху възприятието за 
възнаграждение и ефекта от реализирането/нереализирането на очакванията. 
А именно динамиката на зависимостта „удовлетворение – производителност” е 
в сърцевината на процесуалните теории.  

 
6. Славянска, В. 2000. Управление на очакванията – основна 
функция на лидера (за лидерската роля на преподавателя в 
мотивацията на студента). Годишник на Бургаски свободен 
университет, том IV, стр. 31-40. 

 
Резюме: Поведението на студентите, респективно мотивацията за 

проявяване на активност и постигане на високи резултати в учебния процес, е 
изключително сложен и без съмнение важен за всяка образователна 
институция проблем.  

Статията е свързана с едно по-специфично проявление на общата 
мотивация на студента, а именно – желанието за посещаване на семинарни 
занятия. Убеждението на автора е, че „доброволното” присъствие и 
представяното поведение (активност) по време на упражнения зависи 
изключително от възприеманата ценност на това, което студентът очаква да 
получи от преподавателя. Разглежда се принципната връзка между 
потребностите, удовлетворението и мотивацията в светлината на теорията на 
очакването. Дефинират се базисните условия, при които подчинените са 
склонни да приемат формалната власт на мениджъра да я превърнат в реална 
и се идентифицират фактори, влияещи върху избора на лидерски стил. 
Предлага се несложна методика за избор на поведение от страна на 
преподавателя като комбинация от лидерски стил и методически средства, 
притежаващи максимален потенциал за генериране на мотивация в 
аудиторията. Представят се резултатите от нейното апробиране в една от 
административните групи на Бургаски свободен университет - най-желаният от 
студентите лидерски стил, както и най-високо оценяваните методически 
средства. Налага се изводът, че професионален ангажимент на всеки 
преподавател е да открие и приложи такъв механизъм за формиране на високи 
очаквания, с който би постигнал максимална мотивация и ангажираност на 



студента към целите на образователната институция. Разбира се, желанието 
да го направи се определя от неговата лична ангажираност към тези цели. 

 
7. Славянска, В. 2001. Теорията на очакването и поведенческата 
промяна в човешкия фактор. Народностопански архив, С.А. 
„Д.А.Ценов”, бр. 1, стр. 46-51. 
 
Резюме: От една страна, ефективността на служителите на работното 

място е следствие от съответствието между тяхната квалификация и 
конкретните изисквания на заеманата длъжност. От друга страна, човешкият 
ресурс може да се превърне във фактор и да стимулира организационно 
развитие, единствено когато е налице синхрон между личните потребности и 
организационните цели – това формира мотивацията за влагане на усилия в 
трудовата дейност. 

Статията е посветена на промяната в трудовото поведение и нейната 
връзка с развитието на организационната система. Тя представя някои 
възможности за приложение на една от широко известните мотивационни 
теории, а именно – теорията на очакването, като инструмент за 
диагностициране на вероятността за настъпване на позитивна или негативна 
поведенческа промяна. В този смисъл представлява опит за популяризиране 
на възможностите за математическо „калкулиране” на чисто психологически 
феномени като очаквания, удовлетворение и мотивационни нагласи. Тъй като 
всеки служител е склонен да приспособява своето трудово поведение към 
очакванията си за получаване на определено възнаграждение, следователно 
за да се провокира желаната поведенческа промяна е необходимо: 1) 
предвиждане на вероятните приспособителни реакции на служителите към 
съществуващите трудови условия в организацията и 2) формиране на 
позитивни очаквания чрез въздействие върху субективно възприеманите от 
служителите причинно-следствени връзки между поведение и резултат 
(възнаграждение). Представени са конкретни препоръки в тази насока. 

 
8. Славянска, В. 2006. Трансформиране на работната група в 
ефективен екип. Годишник на Бургаски свободен университет, том 
XV, стр. 127-138. 

 
Резюме: Нарастващата динамика в икономическото и социално 

обкръжение подтиква организациите към непрекъснато преразглеждане на 
наличните ресурси и прилаганите производствени стратегии. Основна 
структурна единица на организацията са работните групи и това определя 
тяхната важност и съответно вниманието, което им се отделя - изграждането 
на екипи и интервенциите в трудовите групи се приемат за сърцевината на 
процеса на организационна промяна и развитие. 

Статията разглежда екипа като отворена система, която взаимодейства 
със своето обкръжение, преобразувайки определени ресурси в продукти. 
Представена е технология за развитие и превръщане на перманентно 
съществуващата работна група в ефективен екип в контекста на класическия 
трифазен модел на промяната. Процесът на екипно изграждане следва да 
включва: 1) Създаване на готовност за промяна, 2) Реализиране на два 
основни типа интервенции за предизвикване на поведенческа промяна - 
изграждане на модел за колективна квалификация и мотивиране на социалното 



взаимодействие, 3) Осигуряване на устойчивост на промяната чрез адекватно 
интегриране на прекия ръководител в екипното пространство и изграждане на 
организационната среда, подкрепяща успешното развитие и функциониране на 
екипа. 
 

9. Славянска, В. 2007. Модел за съгласуваност между екипа и 
изпълнявания от него проект. Бизнес посоки, Бургаски свободен 
университет, бр.1, стр. 59-69. 

 
Резюме: Съществуват стотици публикации, посветени на 

високосъвършените екипи – техните общи характеристики и инструменти за 
изграждане. В същото време се оказва, че проектният мениджмънт общо взето 
все още страда от липса на достатъчно ефективни решения с конкретна 
практическа полезност от гледна точка на управлението на проектните екипи. 

В този контекст целта на статията е да внуши идеята, че проектът и 
екипът, работещ по него, формират система, която непрекъснато трябва да 
бъде синхронизирана и балансирана, за да генерира желания синергетичен 
ефект. Препоръчва се изграждането на проектния екип да включва следните 
фази: 1) Установяване профила на проекта, 2) Дефиниране профила на 
идеалния проектен екип, 3) Формиране на реалния проектен екип, 4) 
Определяне на несъответствието между характеристиките на проекта и тези на 
екипа, 5) Планиране и реализиране на стратегии за отстраняване и управление 
на несъответствията, 6) Поддържане на съгласуваност между екипа и проекта в 
различните фази от жизнения цикъл на проекта. Въпреки че проектният 
мениджър почти винаги се сблъсква с множество ограничения при 
формирането и развитието на своя екип, той трябва да направи всичко 
възможно да си осигури тази съвкупност от технически умения и умения, 
свързани с вземането на решения, разрешаването на конфликти, 
междуличностните взаимодействия и т.н., която в максимална степен 
съответства на уникалното естество на проектните дейности. Изводът е, че в 
света на проектите няма универсално ефективни екипи или такива с 
универсално „съвършени” характеристики – има екипи, които съответстват на 
характеристиките на конкретния проект и това ги прави успешни в конкретната 
ситуация и в никоя друга.  
 

10. Славянска, В. 2007. Организационната структура като фактор за 
ефективността на проектния екип. Управление и устойчиво 
развитие, Лесотехнически университет, бр. 3-4, стр. 31-35. 

 
Резюме: Ефективността на проектния екип се влияе от множество 

фактори, един от които е неговата позиция в организационната структура. 
Различните типове структури предоставят различни възможности на проектния 
мениджър да формира и развива своя екип с оглед успешното изпълнение на 
проекта.  

В тази връзка статията представя характеристиките, предимствата и 
недостатъците на функционалната, матричната (слаба, балансирана, силна) и 
чистата проектна структура. Оказва се, че проектната структура е най-
благоприятна както за проектния мениджър, от гледна точка на възможностите 
му за управление на екипа, така и за самия екип, защото му позволява да се 



обособи като самостоятелна единица в организацията, формираща своя 
собствена култура, норми и модели на поведение.  

 
11. Славянска, В. 2007. Избор на проектен мениджър според типа на 
изпълнявания проект. Годишник на Бургаски свободен университет, 
том XVII, стр. 101-108. 

 
Резюме: Проектният мениджър е безспорно от изключително важно 

значение за успеха на проекта, поради което съвсем логично се наблюдава 
нарастващ изследователски интерес към неговата роля през последните 
години. Въпреки огромното изобилие от публикации, стандарти, курсове, 
обучаващи и сертифициращи програми, оказва се, че успешното ръководство 
на един проект изисква нещо повече от знания и умения в конкретна 
техническа област и в областта на управлението на проекти.  

Статията внушава идеята, че въз основа на различното съдържание на 
проектите и фазите от жизнения им цикъл, те следва да бъдат управлявани от 
мениджъри с различни характеристики. Например, някои ситуации се нуждаят 
от смела, решителна, уверена и стратегически ориентирана личност с отлични 
комуникационни способности и развито въображение. В други случаи обаче е 
по-ценно аналитичното и логическо мислене, организираността и внимателното 
детайлно планиране. Представят се четири основни типа проекти в зависимост 
от равнището на технологична несигурност (нискотехнологични, 
среднотехнологични, високотехнологични и супер високотехнологични), четири 
основни типа мениджърски персоналности (изследовател, координатор, водач 
и администратор) и два основни управленски стила в зависимост от честотата 
и степента на формалност при комуникацията и взаимодействието с екипа 
(гъвкав и твърд). Независимо от все още сравнително неголямата популярност 
на идеите от психологията в света на проектния мениджмънт, предлага се 
вариант за съчетаване типа на проекта с типа на проектния мениджър (като 
комбинация от управленски стил и индивидуалност), като се представят 
оптималните комбинации между посочените променливи, включително през 
различните фази от жизнения цикъл на проекта. 

 
12. Славянска, В. 2007. Специфика при управлението на проекти 
според типа на изпълнявания проект. Бизнес посоки, Бургаски 
свободен университет, бр. 1, стр. 42-51. 

 
Резюме: Типът на изпълнявания проект е една от най-важните 

променливи, с които следва да бъде съобразено неговото управление. 
Например, не е възможно един прост проект, свързан с въвеждане в 
експлоатация на някаква съществуваща система, да бъде управляван по 
същия начин както един сложен проект, насочен към разработване на нов 
продукт или система. 

Статията представя един възможен модел за класифициране на 
проектите, както и спецификата при избора на управленски подход. Проектите 
се разграничават по четири основни измерения - новост на продукта (деривати,  
платформи и открития), технологична несигурност (нискотехнологични, 
среднотехнологични, високотехнологични и супер високотехнологични проекти), 
сложност (прости проекти, сложни проекти и програми) и скорост (обикновени, 
високо скоростни и светкавични). Различните типове проекти изискват съвсем 



различни маркетингови стратегии, различна продължителност на 
разработване, различен брой планови цикли и тествания, различен тип 
комуникации в екипа, различни умения от проектния мениджър и членовете на 
екипа, различна гъвкавост на управленския стил, различна проектна 
организация, методи за планиране, контрол и поддържане на документация, 
различна степен на формализация и бюрократизация. Изводът е, че ясното 
дефиниране на типа на проекта преди стартиране на неговото изпълнение 
дава възможност за по-добър избор на проектен мениджър и членове на екипа, 
за адаптиране на управленския стил и избор на по-подходящи управленски 
техники и средства, за създаване на правилна проектна организация и за 
идентифициране на нуждите от допълнително обучение и усъвършенстване на 
уменията в екипа. 

 
13. Минева К., В. Славянска. 2008. Организационна култура и 
ефективност на проектния екип. Управление и устойчиво развитие, 
Лесотехнически университет, бр.1, стр. 363-368. 

 
Резюме: Културата на една организация е нейната персоналност. Тя 

представлява съвкупност от споделени норми, убеждения, ценности, 
отношения и символи, които живеят във всяка “клетка” на организацията и 
оказват влияние върху трудовото изпълнение и междуличностното 
взаимодействие на служителите. Проектът е временна организация, създадена 
за изпълнение на уникална задача при наличие на специфични ограничения. В 
хода на своя жизнен цикъл проектният екип също развива уникална 
персоналност и ценностна система. Но като социално образувание, 
съществуващо в рамките на по-голямата организационна система, той е 
изключително зависим от нея, в това число от нейната култура.  

Целта на статията е да подчертае необходимостта от постигане на 
здравословен баланс и съгласуваност между проектната култура и всички 
останали обкръжаващи култури - доминиращата организационна култура, 
субкултурите на различните организационни отдели, организационната култура 
на външния клиент и др. Ако проектният мениджър насърчава ценности и 
норми, които са несъвместими с основните организационни ценности, екипът 
ще бъде изправен пред риска да се конфронтира и да срещне съпротива от 
страна на организацията като цяло. С оглед по-добро разбиране на 
организационната култура като феномен са разгледани основните фактори, 
които я оформят - визия, мисия, стратегия, структура, действия на 
мениджърите, УЧР практики и т.н. Представена е една възможна типология на 
културите, разграничаваща конструктивна, агресивно/защитна и 
пасивно/защитна култура, както и техните специфични характеристики. 
Посочени са механизми за изграждане културата на проектния екип чрез 
избягване на практики, противоречащи на убежденията и ценностите на 
обкръжаващите култури. 

Приносът на автора е свързан с изясняване същността на културата, 
формиращите я фактори и механизми за изграждане.   
 

 
 
 



14. Славянска, В. 2008. Влияние на личните характеристики върху 
ефективността на проектния екип. Годишник на Бургаски свободен 
университет, том XIX, стр. 252-260.  

 
Резюме: Едва ли може да се оспори, че проектите не са единствено 

оборудване, материали и PERT диаграми, а са преди всичко хора. 
Индивидуалните особености на членовете на един проектен екип (мотиви, 
нагласи, предпочитания, ценности, темперамент, възприятия, умствени и 
физически умения и способности и т.н.) влияят по безспорен начин върху 
неговата ефективност – това са наличните ресурси, които трябва да бъдат 
оползотворени по най-производителния начин. Техническите компетенции, 
сами по себе си, са необходимо, но не достатъчно условие за успешната 
реализация на проекта. Често (дори масово) пренебрегвано е значението на 
личностните характеристики, които освен върху предпочитанията, желанието и 
съответно мотивацията на хората да работят върху определена задача, влияят 
също така и върху начина, по който те контактуват помежду си в хода на своята 
съвместна работа.  

Статията дискутира влиянието на личните характеристики върху 
процесите на социално взаимодействие в проектния екип - вземане на 
решения, разрешаване на проблеми и конфликти. Те са представени във 
връзка с постигането на баланс спрямо нуждите на груповата дейност като 
основен критерий за ефективност на екипа. Хората се различават по своя стил 
на мислене, а всеки от тези стилове (асимилиращ, различаващ, приспособяващ 
и съсредоточаващ) е подходящ за определена фаза от процеса на вземане на 
решения и процеса на решаване на проблеми. В зависимост от 
персоналностите на участниците проектният мениджър следва да избира 
между авторитарен, консултативен и консенсусен стил на вземане на решения 
в екипа. Освен това хората се различават и по стила си на разрешаване на 
междуличностни конфликти (алтруистично-покровителствен, агресивно-
заповеден и аналитично-идивидуалистичен), което следва да определя 
съответно начина и степента на намеса на ръководителя в управлението на 
неизбежно възникващите конфликти в хода на изпълнението на проекта. 

 
15. Славянска, В. 2009. Управлението на човешките ресурси като 
функционална област на проектния мениджмънт. Годишник на 
Бургаски свободен университет, том XXI, стр. 130-137. 

 
Резюме: Управлението на човешките ресурси е една от деветте 

„класически” функционални области на проектния мениджмънт. Човешките 
ресурси, ангажирани с изпълнението на един проект, са организирани в 
проектен екип. Днес с убеденост се твърди, че традиционният проектен 
мениджмънт, който се фокусира върху детайлното планиране, контрол, 
измерване и общоприетите критерии за успех, свързани с време, качество и 
разходи, не отразява адекватно съвременната реалност на проектите. 
Определено все по-категорично се налага схващането, че проектите са по-
скоро „поведенчески системи”, отколкото „технически системи”. Независимо от 
факта, че проектният екип се разглежда като един от ключовите фактори за 
успешната реализация на проекта, неговото управление все още се смята за 
един от най-слабо теоретично обоснованите и емпирично изследвани аспекти 



на проектния мениджмънт. Това с основание провокира изследователския 
интерес. 

Статията задълбочено разглежда управлението на проектния екип в две 
измерения – като комбинация от три последователни дейности с конкретно 
съдържание (планиране, формиране и развитие) и като съвкупност от 
компетенции и лидерски стил на  проектния мениджър.  

 
16. Славянска, В. 2010. Специфика при управлението на проектен 
екип в мултипроектна организация. Управление и устойчиво 
развитие, Лесотехнически университет, бр. 3-4, стр. 67-72. 

 
Резюме: Днес е практически трудно да се посочи някаква област от 

икономиката, която да не прилага проектите като средство за придобиване на 
бизнес ползи и нашата страна не остава встрани от тези глобални тенденции. 
Повечето от съвременните проекти се реализират в условията на 
мултипроектна среда, чиято специфика не е достатъчно изследвана нито като 
съществуващи проблеми, нито като потенциално възможни решения. Това 
очертава необходимостта от допълнителни разработки, акумулиране на 
теоретични знания и откриване на практически решения, насочени към 
преодоляване на проблемите при реализацията на проекти в такъв тип среда.  

В този контекст статията представя основните характеристики на 
мултипроектната организация като естествена среда на съвременния проектен 
мениджмънт, както и специфичните критерии за успех на проекта/екипа. 
Очертават се основните проблеми при едновременната реализация на 
множество проекти, позицирани в различен тип матрични структури, както и 
някои механизми за тяхното преодоляване. Специално внимание се обръща на 
управлението на проектния екип като съвместна отговорност на проектния и 
линейния мениджмънт, като се дискутират конкретните роли на проектния 
мениджър, функционалния мениджър и системата за управление на човешките 
ресурси в организацията. Внушава се, че изключителната сложност на 
мултипроектната среда произтича от силната конкуренция между множеството 
едновременно изпълнявани в организацията проекти, от една страна, и между 
проектите и съществуващите постоянни структури, от друга. По тази причина 
ефективното управление на проектния екип трябва да синхронизира 
краткосрочните цели на проекта и на участниците с дългосрочните цели на 
организацията, което го превръща в основен фактор за повишаване на 
организационната конкурентоспособност.  

 
17. Славянска, В. 2010. Лидерство в проекта – актуалност и 
концептуални основи. Бизнес посоки, Бургаски свободен 
университет, бр. 1-2, стр. 98-103. 
 
Резюме: В съвременната сложна среда, характеризираща се с голяма 

неопределеност, взаимна зависимост, хаос и отвореност на системите, 
бизнесът променя своето естество и организациите търсят гъвкавост, 
ориентирайки се към прилагане на екипен подход при изпълнение на проектни 
дейности. В проектния мениджмънт се разграничават два фундаментални 
изследователски акцента. Първият, по-традиционен, е свързан с детайлите и 
структурата и се обслужва от инженерните и точните науки, а вторият има 
връзка с хората и процесите и е теоретично разработван от организационната 



психология. Съвременната парадигма все повече неглижира техническите и 
подчертава поведенческите аспекти на проекта, свързани с управлението на 
човешките ресурси в него. Вече не се подлага на съмнение, че лидерството е 
основен фактор за ефективното изпълнение на проекта. В същото време 
неговите теоретични основи все още са твърде оскъдни и значително 
изостават спрямо нуждите на практиката, което обуславя необходимостта от 
провеждане на задълбочени изследвания в глобален мащаб. 

Статията проследява еволюцията на концепцията за проектното 
лидерство в хода на неговото оформяне като самостоятелно направление на 
емпирични изследвания. В хронологичен план изследванията в тази област 
следват логическата последователност на традиционните общоприети подходи 
за лидерството, а именно -  подхода на характерните черти, поведенческия и 
ситуационния подход. Съществуват множество изследвания на лидерските 
качества и компетенции на проектния мениджър, сравнително по-малко на 
лидерските стилове и поведения и най-слабо изследвани са ситуационните 
характеристики, които обуславят необходимостта от един или друг лидерски 
стил или съвкупност от качества. Въпреки че първите два подхода 
понастоящем продължават да доминират в изследванията, логично е да се 
очаква в бъдеще да се премине към задълбочени изследвания за 
идентифициране на ситуационните променливи, влияещи върху ефективността 
на лидерството в проектния екип. Тази прогнозирана необходимост има своята 
аргументация. От една страна е неразумно да се очаква, че някакви статични 
съвкупности от умения и компетенции могат да се справят със сложността, 
несигурността, разнородността и предизвикателствата, пред които е изправен 
днес проектния мениджър. От друга страна, самите практикуващи мениджъри и 
професионалисти осъзнават и сигнализират, че се нуждаят от различни 
лидерски умения в зависимост от естеството и характеристиките на проектната 
работа.  

 
18. Славянска, В. 2010. За някои проблеми при селекцията на 
проектни мениджъри. Годишник на Бургаски свободен университет, 
том XXIII, стр. 60-65. 

 
Резюме: Без съмнение проектният мениджър е изключително значим 

фактор за успешното изпълнение на един проект. Това поставя на преден план 
въпросите, свързани с избора на подходяща личност за тази позиция. 
Подборът на персонал е дейност, която се отличава с изключителна сложност, 
а в света на проектите този процес е още по-труден. Съществуват множество 
изследвания, насочени към анализиране на проектната работа, рефлектиращи 
в различни типологии или класификации на проектите. Също така съществуват 
и множество стандарти и списъци с необходимите компетенции за ефективното 
управление на проектите. За съжаление обаче между тях много трудно се 
установява някаква връзка. В резултат на това, селекцията на проектни 
мениджъри практически се осъществява на базата на критерии, лишени от 
всякаква надеждност и валидност. Това неминуемо се отразява върху времето, 
качеството и разходите, свързани с изпълнението на проекта. 

Статията разглежда процеса на селекция на проектни мениджъри, като 
акцентира върху три ключови момента в него: 1) точна представа, яснота за 
съдържанието на работата и ангажиментите на проектния мениджър, тоест 
прецизен анализ на неговата роля; 2) точна представа за 



качествата/компетенциите, необходими за изпълнението на тези дейности; 3) 
наличие на достатъчно надеждни и валидни измерители за оценяване на 
притежаваните компетенции. Представят се възможните проблеми, 
съпътстващи избора на проектен мениджър въз основа на общоприетите 
стандарти за компетенции, а именно: 1) липса на универсална съвкупност от 
компетенции, приложима с еднакъв успех във всички проекти, следователно 
липса на общовалидност на стандартите; 2) компетенциите не могат да бъдат 
единствен критерий за селекция, тъй като не са единствена детерминанта на 
успешното изпълнение; 3) липса на достатъчно надеждни и валидни 
измерители на притежаваните компетенции. Внушава се явната необходимост 
от създаване на класификации, осигуряващи по-добър синхрон и връзка между 
компетенциите на проектния мениджър и естеството и характеристиките на 
конкретния проект. 

 
19. Славянска, В. 2011. Някои аспекти при управлението на 
човешките ресурси в многонационалните организации. Бизнес 
посоки, Бургаски свободен университет, бр. 2, стр. 92-97. 

 
Резюме: През последните десетилетия сме свидетели на неоспорим 

преход от традиционния мениджмънт на персонала към стратегически 
ориентирано управление на човешките ресурси и съответно превръщането му 
във важен елемент от организационната корпоративна и бизнес стратегия. От 
„подкрепяща” функция с по-скоро административно предзначение, днес то 
придобива все по-нарастваща значимост за успешната интернационализация 
на организацията. Нещо повече, ефективното управление на човешките 
ресурси се разглежда понастоящем като основно конкурентно предимство на 
многонационалната организация. Това провокира интереса на все повече 
изследователи и практици към тази област. 

Статията представя специфичните проблеми, дължащи се на 
необходимостта от: 1) функциониране в много по-хетерогенна външна среда, 
като съвкупност от икономически, културни или законодателни аспекти на 
различните страни домакини, водещи до по-висока степен на разнообразие и 
фрагментация; 2) засилена координация поради по-високата вътрешна 
(организационна) комплексност на МНО и нейните интернационални филиали. 
Разглежда се един от основните въпроси, стоящи пред 
интернационализиращата се организация, а именно – определяне на 
оптималния баланс между степента на стандартизация и диференциация в 
практиките и политиките за управление на човешките ресурси, прилагани в 
различните филиали на компанията. В тази връзка се коментират 
предимствата и недостатъците на универсалния подход, акцентиращ върху 
тяхното стандартизиране, и ситуационния подход, акцентиращ върху тяхното 
диференциране. Организациите избират различна стратегия да 
интернационализират управлението на човешките си ресурси (етноцентрична, 
полицентрична, региоцентрична или геоцентрична) в зависимост от няколко 
основни фактора, а именно: 1) фаза от процеса на интернационализация – 
начална, напреднала или финална; 2) равнище на персонала – управленско 
(висше, средно или низово) или неуправленско; 3) равнище на УЧР - стратегия, 
политики, практики; 4) УЧР дейност - обучение и развитие, набиране и подбор 
или възнаграждение. Естественият стремеж на многонационалната 
организация е към стандартизация. В същото време този стремеж се сблъсква 



с националното законодателство, с преобладаващите практики в страните-
домакини, със съпротивата на местния персонал срещу промените и много 
други. По тази причина е необходима гъвкавост. 

 
20. Slavianska, V. 2011. Some problems with human r esource 
management in Bulgarian tourist organizations. Prob lems of 
management in the 21 st century, Lithuania, Vol.1, рр. 125-135.  

 
Abstract: Tourism is a basic branch of Bulgarian economy, with chances for 

quick development and respectively an increasing share in the GDP of the country. 
But unfortunately Bulgaria could not establish itself as a desired\attractive tourist 
destination yet and one of the main reasons for this is that the quality of service in 
the branch is considerably behind compared to the world standards and the 
preferences of the contemporary tourist. All studies conducted in Bulgarian resort 
complexes indicate that the degree of satisfaction from the level of services is lower 
in comparison with other competitive countries – Greece, Spain and Turkey, for 
example. So the following question arises: Is it possible the indications for personnel 
inefficiency to represent mistakes in the system for its management or they are due 
to objectively existing circumstances beyond the control of the human resource 
managers - for example, the deep economical crisis which stirs a striving for survival 
through inevitable reduction of expenses, including these for human resources. 

The paper presents results from a study conducted at the beginning of the 
year, with the purpose to determine how the human resource management function 
is realized in Bulgarian tourist organizations and specifically to identify possible 
problems. The study included fifty accidentally chosen organizations from the hotel 
keeping branch, of approximately equal size. There are consecutively presented the 
practices, connected with the basic activities composing human resource 
management, as well as summary results from the analysis given as 
recommendations to the management. The general conclusion is that the HRM 
practices in the investigated hotels have some positive sides, but dominate the 
negative aspects that need an elaboration. The taking of actions directed towards 
improvement of HRM in these organizations should be a logical consequence from 
the awareness that: 1) the quality of the tourist product in the hotel keeping is in 
direct dependence on the quality of the human resource, i.е. the policy for its 
management and 2) in the conditions of a global economic and financial crisis not 
only the survival of the organizations but their prosperity as well are connected 
mostly with identification and preservation of the quality part of their personnel. The 
good material and technical foundation and the variety of the offers are not key 
success factors in the hotel keeping for a long time. To be able to attract a more 
solvent segment of the European market, Bulgarian sea resorts should improve first 
of all the level of service, which is directly connected with more precise employee 
selection and creating conditions for development and enhancement of their 
competency and motivation.  
 

21. Slavianska, V. 2012. Measuring the impact of hu man resource 
management practices on employee turnover. Problems  of management 
in the 21 st century, Lithuania, Vol. 4, рр. 63-73. 
 
Abstract: The contemporary rapidly changing business environment, 

characterized by limited and scarce labor market, highly dynamic consumer 



preferences and growing competition, is a big challenge for the most organizations. 
In their striving to answer these challenges, the academic community and the 
practicing managers continuously accent upon the usage of strategies relying on the 
key competencies and talent, concentrated in the human resources. The increasing 
interest to HRM results from the belief that the employees and the way they are 
managed are critical for the success of every firm. One of the basic criteria for 
measuring the HRM function’s effectiveness in the organization is the personnel 
turnover (i.e. its voluntary leaving) - not surprisingly it is considered as an indicator 
for a quality of work life. When employees leave the organization, whether at their 
own will or not, the consequences could be extremely serious. High turnover costs 
much, because it involves direct financial expenses for recruitment and selection, 
appointment, training and adaptation of the newcomers; at the same time, the 
indirect (hidden) costs because of lost productivity and missed opportunities, 
constitute about 70–85% of all. 

The article presents results from a research conducted in a large Bulgarian 
business organization with the aim to determine the impact of HRM practices on the 
personnel turnover, measured by the inclination to leave. The methods of data 
collection  included in-depth semi structured interview with the manager of the HRM 
department and anonymous inquiry among 140 employees and workers. The results 
were subsequently processed with SPSS. There were formulated conclusions about 
the ability of the HRM system to retain the employees and respectively 
recommendations to the management of the organization. Two basic conclusions 
evolved from the study: 1) not all HRM practices have equally strong effect on the job 
satisfaction and respectively on the personnel turnover and 2) the dissatisfaction 
from some practices not always stimulate leaving the organization. 

 
22. Славянска, В. 2012. Управление на кариерата в „СКФ Берингс 
България” ЕАД. Човешки ресурси, бр. 7, стр. 2-4. 

 
Резюме: В условията на растяща конкуренция, негативни демографски 

тенденции, интензивно развиващ се пазар на труда, повишена мобилност и 
улеснен достъп до информация от страна на търсещите работа, съвременните 
работодатели неизбежно следва да насочат усилията си към търсене на 
всякакви начини за формиране на конкурентни предимства чрез задържане на 
най-талантливите си, т.нар. ключови служители. Един от потенциално 
ефективните инструменти е създаването на възможности за развитие и 
кариера. 

 Статията представя резултатите от изследване, проведено в „СКФ 
Берингс България” ЕAД, която е голяма стопанска организация с предмет на 
дейност производство и продажба на лагери и компоненти за лагери. 
Разглеждат се последователно различните практики, насочени към управление 
на кариерата и се установява, че ефективността на този процес се гарантира 
посредством: своевременното информиране от прекия ръководител за 
свободните работни места в организацията, подчертаната ориентация на 
организацията към вътрешен набор на персонал, силната зависимост на 
повишенията/преместванията от оценката на трудовото представяне и 
изготвянето на кариерен план съвместно с прекия ръководител. Изводът е, че 
съществуващите възможности за кариера в организацията представляват 
мощен източник на удовлетворение от трудовата ситуация. 

 



23. Славянска, В. 2013. Редуциране на трудовите разходи – 
стратегия за оцеляване в условия на криза? Фундаментални науки и 
приложения, Технически университет София, филиал Пловдив, том 
19, кн. 2, стр. 357-362. 
 
Резюме: Задълбочаването на настоящата икономическа криза подтиква 

българските работодатели все по-усилено да търсят решения за оптимизиране 
на разходите си като единствено възможно средство за оцеляване. Едно от 
основните направления, които фокусират тяхното внимание безспорно са 
трудовите разходи. Всички ние сме свидетели и до голяма степен потърпевши 
от нарастващата употреба на фразата „оптимизиране на разходите”, 
провокираща най-често асоциации с предстоящи съкращения на персонал 
и/или намаление на заплатите. Дали обаче осъзнаването на неизбежната 
необходимост от подобни мерки наистина получава разбиране и приемане от 
страна на служителите и дали най-вече води до някакви реални ползи за 
самите работодатели?  

Статията представя някои разсъждения в тази посока. Дискутират се 
основните стратегии на фирмите за редуциране на трудовите разходи, а 
именно - намаляване броя на персонала, размера на заплащането и 
инвестициите в обучение и развитие на човешките ресурси. Анализират се 
техните ефекти върху персонала - неудовлетворение, демотивация, лош морал 
и трудова дисциплина, ниска производителност на труда и желание за 
напускане. Формулират се обобщени изводи относно невъзможността 
въпросните стратегии да осигурят оцеляване на фирмата в условията на криза. 
Препоръчват се алтернативни варианти за оптимизиране на трудовите 
разходи, а именно - прецизиране на необходимостта и критериите за 
съкращения на персонал, въвеждане на гъвкаво заплащане, запазване или 
дори увеличаване на инвестициите в човешки ресурси. Представените 
аргументи потвърждават изследвателската теза, че задълбочаващият се 
стремеж към съкращаване на трудовите разходи, ако и да е успешно 
интегриран във вертикално отношение със стратегията на разходно лидерство, 
не води до формиране на някакви конкурентни предимства за българските 
организации, а напротив – поставя под въпрос тяхното оцеляване на пазара и 
преодоляването на кризисния период. Това е достатъчно логично основание 
нашите работодатели да се замислят върху прилаганите от тях стратегии и 
най-вече върху необходимостта от тотално преосмисляне на подхода си към 
управлението на човешките ресурси. 

 
 

НАУЧНИ ДОКЛАДИ 
 
24. Андронов, Е., Г. Милчева, Г. Куртева, В. Славянска, В. Петров. 
2004. Разработване на програми за стратегическа промяна в 
организациите. Сборник с доклади от научна конференция 
”Съвременни управленски практики II”, Бургаски свободен 
университет, том I, стр. 44-62. 

 
Резюме: В началото на третото хилядолетие все по-често световната 

управленска практика се сблъсква с проблеми, свързани с необходимост от 
провеждане и управление на промени.  



Докладът представя един възможен логически модел за разработване и 
реализиране на програма за стратегическа промяна. Задълбочено се 
разглеждат съдържанието на всеки от етапите и подходящите за използване 
методи, а именно: 1) Анализ на външната среда; 2) Анализ на вътрешната 
среда; 3) Определяне и анализ на текущата позиция на организацията; 4) 
Разработване и избор на подходящи стратегически алтернативи; 5) 
Разработване на програми; 6) Реализиране на избраната алтернатива. 

Приносът на автора е свързан с анализа на вътрешната среда по 
отношение равнището на екипност в организационните групи (стр. 50-51), както 
и с реализирането на избраната стратегическа алтернатива (стр. 60-62). 
Представят се целите и задачите на вътрешния диагностичен анализ на 
работните групи. Разглежда се ролята на екипите при осъществяване на 
програмите за реализиране на стратегическа промяна. Акцентира се върху 
факторите, влияещи върху успешното функциониране на екипа, както и върху 
инструментите за изграждане на ефективен екип. 
 

25. Славянска, В. 2005. От мениджър на проекти към лидер на 
проекти. Сборник с доклади от научна конференция „Съвременни 
управленски практики III”,  Бургаски свободен университет, том 2, 
стр. 106-114.   

 
Резюме: През последните години сме свидетели на бум в публикациите 

в областта на лидерството и изграждането на екипи. В същото време не са 
много изследователите, които се насочват към тези области в контекста на 
проектите.  

Докладът представя еволюцията на лидерството посредством 
хронологичния преход от администратор през мениджър към лидер. За разлика 
от традиционния мениджър на работна група, съвременният лидер на проектен 
екип трябва да притежава редици специфични качества и умения – формиране 
на визия, влияние, комуникиране, слушане и задаване на въпроси, 
формулиране на стратегии, делегиране и изграждане на екип. Коментират се 
различията между лидер и мениджър по отношение на управленския стил. 
Подчертава се, че както лидерството, така и „мениджърството” са еднакво 
важни за успешното управление на проекта, но са подходящи за различни фази 
от неговия жизнен цикъл. Лидерският стил следва да се избира в зависимост от 
спецификата на задачите, изпълнявани в различните фази от живота на 
проекта, както и в хода на жизнения цикъл на самия проектен екип.  
 

26. Славянска, В. 2006. Формиране на проектен екип чрез 
инструмента HBDI. Сборник с доклади от международна научна 
конференция „Управленски, информационни и маркетингови аспекти на 
икономическото развитие на балканските страни”, Университет за 
национално и световно стопанство, стр. 212-221.   

 
Резюме: От всички фактори, които допринасят за успеха или провала на 

един проект, най-пренебрегван, а същевременно нуждаещ се от най-голямо 
внимание, е проектният екип. Факт е, че проектите са различни, но общо взето 
липсват достатъчно издържани механизми за отчитане на тези различия при 
формирането на проектните екипи. 



Целта на доклада е да представи възможностите на един психометричен 
инструмент с неголяма популярност, но същевременно с голяма потенциална 
практическа приложимост в света на проектите, а именно - HBDI (Herrmann 
Brain Dominance Instrument). Неговото уникално предимство се дължи на 
използването на еднаква метрична система за оценяване както на личните 
характеристики на кандидатите за екипа, така и на характеристиките на самия 
проект. В зависимост от дейностите, които включват, проектите биват четири 
основни типа – аналитичен, организационен, персонализиран и стратегически. 
Тяхното категоризиране се извършва с помощта на т.нар. система за 
профилиране на проекти, която използва като входящ ресурс резюме на 
проекта от около 200 - 500 думи. Чрез анализиране честотата на използване на 
определени думи и фрази е възможно да се определи типа на проекта. След 
оценяване характеристиките на кандидатите, степента на съответствие между 
профила на проекта и този на потенциалния екип се установява сравнително 
лесно. Колкото по-голямо е разминаването, толкова по-трудно би било 
изпълнението на проекта. Инструментът може да се прилага както при 
формирането, така и при развитието на екипа. 

 
27. Славянска, В. 2007. Основни фактори за успеха на проектния 
екип. Сборник с доклади от научна конференция „Съвременни 
управленски практики V”, Бургаски свободен университет, том II, 
стр. 349-359.   

 
Резюме: Средата, в която се реализира един проект, може да се 

представи като съвкупност от три елемента - вътрешна среда на проекта, 
външна организационна среда и бизнес среда. Тяхното хармонично 
взаимодействие предопределя ефективното функциониране на цялата 
система. Вътрешната среда на проекта включва елементите хора, процес и 
технология, които винаги трябва да бъдат в синхрон помежду си. Външната 
среда влияе най-вече чрез типа организационна структура, в рамките на която 
се реализира проекта. Бизнес средата се характеризира чрез възможностите, 
които предлага на организацията. 

Докладът представя основните групи причини за високото равнище на 
провали сред проектите - неадекватни комуникации, неефективно използване 
на проектния екип и неподходящ процес на управление. Посочват се някои от 
ключовите фактори, свързани с успешното изпълнение на проектите, а именно 
– участие на клиента, ясно дефинирани изисквания, правилно планиране, ясна 
визия и цели, компетентен, мотивиран и фокусиран персонал. Наред с тези 
фактори, съществуват и някои допълнителни елементи, които са специфични 
за самия проектен екип - балансирана способност за решаване на проблеми, 
балансирана способност за вземане на решения, балансирана способност за 
управление на конфликти и балансиран профил на уменията и способностите. 

 
28. Славянска, В. 2013. Управление на проектния екип според 
сложността на изпълнявания проект. Управление и устойчиво 
развитие, Лесотехнически университет (под печат). 

 
Резюме: Управлението и по-конкретно лидерството на проектния екип е 

една от най-интересните и същевременно най-неразвити области на проектния 
мениджмънт. Въпреки наличието на десетки изследвания върху качествата на 



идеалния проектен мениджър, те страдат от един общ недостатък – не вземат 
предвид спецификата на проекта. Съществуващите множество класификации 
на проектите ги групират в зависимост от методологията за тяхното 
управление, но не и в зависимост от необходимата съвкупност от компетенции, 
стилове и модели на ръководство. 

В тази връзка докладът предлага типология на проектите, както и 
инструментариум за оценяване на тяхната сложност, които биха могли да 
бъдат полезни именно във връзка с управлението на проектния екип. 
Сложността на проекта е до голяма степен абстрактна концепция, което се 
потвърждава от липсата на единно виждане и дефиниция на това понятие. 
Авторът приема, че сложността отразява преди всичко затрудненията, пред 
които се изправя един проектен мениджър, когато трябва да реализира своя 
проект и най-вече да управлява своя екип. От една страна, изпълнението на 
един и същ проект може да има различна сложност в зависимост от външните 
организационни условия. От друга страна, източник на сложност може да бъде 
и самото съдържание на проектните дейности. По тази причина се въвеждат 
две измерения на сложността: 1) организационна сложност/сложност на 
проектната среда; 2) технологична сложност/сложност на проектното 
съдържание. За тяхното оценяване се идентифицират общо 17 фактора или 
показателя. Организационната сложност се измерва посредством 
организационните изисквания към проекта и неговата позиция в организацията. 
Технологичната сложност се оценява чрез спецификата на проекта и работните 
пакети. При комбинирането на двете измерения се получават четири типа 
проекти: 1) Проекти тип I - прости проекти; 2) Проекти тип II - технически сложни 
проекти; 3) Проекти тип III - организационно сложни проекти; 4) Проекти тип IV - 
много сложни проекти. Представят се пет основни модела на ръководство в 
екипа, като изборът на конкретен модел следва да се извършва в зависимост 
от предложената двумерна класификация на проектите. 

 
29. Славянска, В. 2010. Менторството като фактор за ефективност на 
екипите в мултипроектната организация. Сборник с доклади от VIII 
международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг 
‘10”, Технически университет - София, стр. 294-303.   

 
Резюме: Знанията и уменията на човешките ресурси са въпрос от 

първостепенна важност за съвременната организация, която по тази причина 
усилено инвестира в тяхното непрекъснато усъвършенстване. При това, в 
светлината на нарастващата популярност на проектите като ефективен начин 
за изпълнение на част от организационните дейности, уменията и 
компетенциите, свързани с тяхното успешно управление придобиват особена 
актуалност и значимост. Проектните екипи са естествена трудова среда на все 
повече служители. Те изпълняват множество функции във връзка с 
интеграцията между проектната (временната) и текущата (перманентната) 
дейност. Едно от най-важните им предназначения е да подпомогнат развитието 
на човешките ресурси, тоест създаването на знание като източник на 
организационна конкурентноспособност. Това обуславя необходимостта от 
познаване на основните форми, механизми и предпоставки за осъществяване 
на успешен трансфер на компетенции между участниците в проектните 
дейности. 



Докладът се фокусира върху проектния екип като инструмент и среда за 
придобиване на знание и повишаване на компетенциите. Акцентира се върху 
ученето като критерий за успех на проекта в мултипроектната организация и 
върху връзката между придобиването на компетенции по време на 
изпълнението на проекта и развитието на човешките ресурси в организацията. 
Представят се основните форми на знание (експлицитно и имплицитно), както и 
механизмите за трансфер на компетенции в проектите (персонализация и 
кодификация). Разглеждат се условията и предпоставките за предаване на 
знание чрез наставничество, като особено внимание се обръща на 
персоналните характеристики и по-специално на стила на учене като фактор. 
Внушава се идеята, че стилът на учене (асимилиращ, различаващ/дивергентен, 
приспособяващ/акомодативен и съсредоточаващ/конвергентен) отразява 
индивидуалните предпочитания към начините за възприемане и преработване 
на информацията и съответно кореспондира с определени методи за 
предаване и получаване на знание. Въпреки че е възможно известно стилово 
приспособяване, процесът на обучение има най-голям шанс за успех при 
наличието на съвместимост между стила на ментора и типа на извършваната 
дейност, от една страна, и стила на обучавания, от друга. Препоръчват се 
действия за институционализиране (формално регламентиране) на 
менторството като основна форма за реализиране на учене в проектите.  
 

30. Славянска, В. 2010. Относно планирането на човешките ресурси 
в проекта. Сборник с доклади от международна конференция 
„Предизвикателства пред висшето образование и научните 
изследвания в условията на криза”, Бургаски свободен 
университет, том 2, стр. 281-284.   
 
Резюме: Планирането на човешките ресурси е една от първите 

дейности, осъществявани преди стартиране изпълнението на проекта. 
Подобно на всички дейности, влизащи в обхвата на управлението на 
проектния екип, тази също се сблъсква с редица затруднения. 

Докладът представя основните проблеми при планирането на проектните 
екипи, функциониращи в мултипроектни организации и матричен тип структури. 
Като част от общото планиране на проекта, планирането на човешките ресурси 
изисква прилагане на количествени методи и техники, съчетаващи и 
балансиращи всички ресурсни изисквания и наличности (ограничения). 
Особеното е, че в света на проектното управление използването на 
традиционните методи за планиране на персонала е изключително усложнено 
по ред причини. Основната идея е, че между планирането и формирането на 
екипа съществува тясна връзка - ефективното планиране не може да бъде 
осъществено без отчитане на реално съществуващите възможности за 
обезпечаване на плана с необходимите ресурси. Следователно ефективността 
на плановата дейност може да бъде повишена чрез по-добро формулиране на 
изисквания и критерии за оценяване на кандидатите, по-добро разпределение 
на човешките ресурси между проектите в организацията и осигуряване на 
условия за оптимално протичане на процеса на формиране на екипа.  

 
 
 
 



31. Славянска, В. 2010. Относно успешната реализация на проекти в 
„Лукойл Нефтохим Бургас” АД. Сборник с доклади от първа 
международна научно-практическа конференция Икономика и 
мениджмънт’ 2010 на тема „Бизнесът и публичният сектор в 
икономическа криза – проблеми и перспективи”, Технически 
университет - Варна, стр. 190-192.   

 
Резюме: Една от причините за все по-динамичното разпространение на 

проектите като сравнително нов и в известен смисъл нетрадиционен начин за 
изпълнение на организационните дейности, е възможността за извършването 
на голям обем работа в кратки срокове и при високо качество. В тази връзка те 
се разглеждат като средство за по-ефективно използване на човешките 
ресурси чрез мобилизиране и концентриране на техните усилия върху 
разрешаването на конкретен проблем. „Лукойл Нефтохим Бургас” АД е една от 
българските организации, чиято специфична дейност обуславя 
необходимостта от изпълнение на част от работата под формата на проекти. 
Според проведено неотдавна изследване от автора, 38% от реализираните 
проекти в организацията се просрочват. Това повдига въпроса на какво се 
дължи този факт и може ли да се приеме като изключение и пример за 
некачествено управление или по-скоро е често срещана ситуация в 
организациите, работещи по проекти.  

Докладът представя някои разсъждения в тази посока. Изясняват се 
проблемите, съпътстващи функционирането на проектните екипи в 
мултипроектната среда на изследваната организация. Анализират се 
причините, които провокират представения проблем. Подчертава се, че когато 
планирането се извършва на равнище единичен проект и без отчитане на 
възможностите за набавяне на съответните човешки ресурси, всяка 
невъзможност да се осигури ресурс с необходимите умения или пълна заетост 
с проектната задача, създава затруднения и води до неизбежно коригиране на 
първоначалния план или неговото просрочване. И тъй като проектите често са 
взаимно зависими, закъснението в изпълнението дори на една от включените 
задачи, създава лавинообразен ефект и може да предизвика просрочване на 
голяма част от проектите в организацията. В тази връзка се препоръчват 
възможни решения. 
 

32. Славянска, В. 2010. За компетенциите в проектното управление. 
Сборник с доклади от юбилейна международна научно-практическа 
конференция „Хоризонт 2020 пред икономическото знание и 
бизнеса”, С. А. „Д. А. Ценов” - Свищов,  том II, стр. 11-16.   

 
Резюме: Проектният мениджмънт е актуална управленска концепция с 

неоспоримо нарастваща значимост. Тя дава нов облик не само на съвременния 
бизнес, но и на обществото като цяло, представяно все по-често като „проектно 
ориентирано общество”. Това насочва вниманието към ключовите 
компетенции, необходими за успешното управление и изпълнение на проекти, 
което има пряко отношение към програмите и методите за подбор, оценка, 
възнаграждение, обучение и сертифициране на проектни мениджъри и членове 
на проектни екипи.  

Докладът представя различни виждания за същността на компетенциите, 
откъдето става ясно, че това е едно от най-размитите понятия в литературата. 



Липсата на единно виждане затруднява както дефинирането, така и 
изследването, оценяването и развитието на компетенциите. При 
разглеждането на проектните компетенции в теоретичен аспект се оказва, че 
съществуват множество неясноти и пропуски. Почти всеки автор има свое 
отношение и позиция и представя собствен списък със значимите компетенции. 
Това води до наличието на множество списъци, които 1) понякога взаимно се 
изключват като съдържание, 2) губят практическата си полезност поради 
твърде голяма обемност, 3) не са емпирично валидизирани и съответно не 
могат да се използват като надежден критерий за подбор на мениджъри, 4) не 
са ситуационно ориентирани и съответно не конкретизират кога точно са 
приложими съответните компетенции, както и как се степенуват по важност. 
Макар значително по-малко на брой, съществуват и емпирични изследвания на 
компетенциите. Представят се някои водещи изследвания с акцент върху 
тяхната методика и методология. Те също не са лишени от недостатъци, което 
налага като извод необходимостта от създаване на класификация на 
проектите, обвързваща спецификата в съдържанието на проектните дейности с 
нужните компетенции за тяхното успешно изпълнение. В тази връзка може да 
се твърди, че компетенциите на проектния мениджър, а и на останалите 
участници в проекта тепърва ще се превръщат в обект на задълбочени 
изследвания.  
 

33. Славянска, В. 2011. Проблеми при управлението на човешките 
ресурси в българските организации от туристическия сектор в 
условията на икономическа криза. Сборник с доклади от 
национална научна конференция „Изводи от кризата – поуки, 
препоръки, стратегии”,  Колеж по икономика и администрация - 
Пловдив, стр. 209-218.   

 
Резюме: Туризмът е основен отрасъл на българската икономика, с 

нарастващ дял в БВП на страната и съответно перспективи за бързо развитие. 
За съжаление обаче България все още не може да се наложи като 
желана\привлекателна туристическа дестинация и една от основните причини 
за това е, че качеството на обслужване в сектора значително изостава спрямо 
световните стандарти и предпочитанията на съвременния турист. Качеството 
на туристическия продукт в хотелиерството е в пряка зависимост не само от 
състоянието на материално-техническата база и разнообразието в 
предлагането, а най-вече от човешкия фактор и съответно системата за 
неговото управление в организацията. Следователно от съществена важност е 
да се установи дали индикациите за неефективност на персонала са грешки на 
неговото управление или се дължат на обективно съществуващи 
обстоятелства извън контрола на мениджърите по управление на човешките 
ресурси. 

Това провокира интереса към провеждане на изследване в множество 
хотели, локализирани по Черноморието, резултатите от което са синтезирано 
представени в доклада. Анализът е насочен към следните основни дейности: 
позициране на УЧР функцията в организацията, планиране, набиране и подбор 
на персонала, въвеждане на новопостъпилите в организацията, обучение, 
мотивиране и оценяване на трудовото представяне. Оказа се, че с минимални 
изключения (най-вече представители на международни хотелски вериги) 
управлението на човешките ресурси в изследваните хотели има множество 



негативни измерения. В тази ситуация е логично то да поеме основната част от 
„вината” за неефективността на персонала и съответно ниското качество на 
обслужване. Необходимо е да се осъзнае, че в условия на криза решенията на 
мениджмънта в областта на УЧР имат решаваща роля в краткосрочен и 
особено в дългосрочен план. За да бъдат в състояние да привлекат по-
високоплатежен сегмент от европейския пазар, българските черноморски 
курорти трябва да подобрят преди всичко нивото на обслужване, което е пряко 
свързано с по-прецизен подбор на кадрите за отделните длъжности и 
създаване на условия за развитие и повишаване на тяхната компетентност и 
мотивация. 
 

34. Славянска, В. 2011. Някои аспекти при оценяване ефективността 
на системата за управление на човешките ресурси в организацията. 
Сборник с доклади от международна юбилейна научна конференция 
„Икономиката и управлението в XXI век – решения за стабилност и 
растеж”,  С.А „Д. А. Ценов” - Свищов, стр. 362-369.   

 
Резюме: Контекстът, в който функционират организациите, непрекъснато 

еволюира. Това, което остава неизменно, е интересът на изследователите към 
оценяването на приноса на функцията, свързана с управлението на човешките 
ресурси, в изпълнението и ефективността на организацията като цяло. Отчасти 
този интерес произтича от необходимостта да се намери оправдание за 
нейното съществуване, което традиционно се разглежда от работодателите 
като разход, който трябва да бъде редуциран. От друга страна, той е следствие 
от убеждението, че начинът, по който се управляват хората в организацията, е 
много важен. Въпреки изключителната значимост на връзката между 
управлението на човешките ресурси и организационното изпълнение, тази 
област на изследвания е все още доста неясно обособена. Една от основните 
причини за това е, че използваните критерии или измерители на изпълнението 
и ефективността варират в много широк диапазон. Затова, въпреки наличието 
на множество идеи в тази област, все още универсални измерители на 
ефективността не съществуват.  

Преди всичко, ефективността на системата за управление на човешките 
ресурси е въпрос на гледна точка. В тази връзка докладът се опитва да 
идентифицира ситуационните фактори, детерминиращи гледната точка при 
нейното оценяване. Разглеждат се различните индикатори в зависимост от 
равнището на анализ - индивидуално равнище, макроравнище, финансови и 
счетоводни резултати на организацията и резултати на капиталовия пазар. 
Представят се възможните заинтересовани групи от външната и вътрешната 
среда на организацията – акционери, клиенти, служители, профсъюзи, 
доставчици, партньори, общество и т.н. Обръща се внимание на 
глобализацията и нейното влияние върху оценяване ефективността на 
системата за управление на човешките ресурси. В условията на 
интернационализация организациите трябва да се справят с хетерогенната 
културна, институционална и конкурентна среда, да координират своите 
географски разпръснати ресурси и да трансферират иновации, пресичайки 
националните граници. По тази причина нуждите, интересите и потребностите 
на заинтересованите групи, които принципно се различават помежду си, 
задълбочават и усложняват своите различия. Основният извод е, че с 
промяната на контекста, в който се измерва ефективността на системата за 



управление на човешките ресурси, изборът на правилни критерии става по-
сложен, но същевременно по-важен като обект на изследователски интерес. 

  
35. Славянска, В. 2011. Концептуални проблеми и стратегически 
аспекти при управлението на таланта в организацията. Сборник с 
доклади от юбилейна научна конференция „Перспективи и 
предизвикателства пред обучението по Бизнес администрация”, 
Университет за национално и световно стопанство,  стр. 158-168. CD  

 
Резюме: Управлението на таланта е проблематика с нарастваща 

значимост за съвременната организация. Това я превръща съответно в обект 
на значителна популярност и интерес от страна на практици и академични 
изследователи. Броят на консултантските фирми, „ангажиращи” се с 
управление на таланта, както и на публикациите по тази тематика, са 
основание да се допусне, че това е една добре дефинирана и разработена 
област от практиката, подкрепена от задълбочени изследвания и съвкупност от 
основополагащи принципи. Но това съвсем не е така.  

В този контекст, докладът насочва вниманието именно към изясняване 
на концептуалното съдържание на таланта, както и на стратегическите аспекти 
при неговото управление. Критичният преглед на основните схващания 
разкрива липсата на универсална дефиниция на самото понятие, както и на 
ясно очертани цели и концептуални граници. Това безспорно ограничава 
неговата практическа полезност като подход. Въпреки съществуващата 
неяснота, стратегическото управление на таланта може да се дефинира като 
съвкупност от дейности и процеси, които включват: 1) системно 
идентифициране на ключовите позиции, допринасящи за организационното 
устойчиво конкурентно предимство; 2) формиране на резерв от талантливи 
служители с голям потенциал и високи трудови резултати, които да попълнят 
тези роли; 3) прилагане на различни практики за управление на човешките 
ресурси, които да улеснят попълването на тези позиции с компетентни хора, 
както и да поддържат тяхната мотивация и ангажираност към организацията. В 
обобщение се налага извода, че въпреки твърде ентусиазираната употреба на 
понятието „талант”, то най-често се интерпретира просто като новото 
наименование на стандартните решения в областта на човешките ресурси. Но 
неговата стратегическа важност всъщност поставя съвсем нови изисквания към 
тази функция. Това индикира необходимостта от акумулиране на значителен 
теоретичен и емпиричен материал, свързан преди всичко с разработването на 
критерии и механизми за идентифициране на талантливите служители в 
организацията. Едва тогава става възможно разработването на стратегически 
подходи за управление на таланта, включително практики, свързани с 
възнаграждението, управление на изпълнението, проектиране на длъжностите, 
обучение и развитие и други.  

 
 
 
 
 
 
 



36. Slavianska, V. 2012. Human resource management in the multiproject 
organization (after the example of “Lukoil Neftohim ” JSC)”. Сборник 
научных трудов „Проблемы развития внешнеекономический связей 
и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект”, 
Донецкии национальный университет, часть I, стр. 350-355.   

 
Abstract: Although 30-40 years ago project management is limited to the 

sphere of defensive and construction industry, today it is practically difficult to point 
out some economic area which does not apply projects as an instrument for 
acquisition of business benefits. Bulgaria does not remain aside from these global 
trends - more and more organizations attempt to apply the methodology of project 
management as a means for realization of their strategy. Most of the contemporary 
projects (about 90%) are realized in the conditions of a multi-project environment, 
which exceptional complexity follows from the strong competition between the great 
number of projects realized in the organization, on one hand, and between the 
projects and the existing permanent structures, on the other hand. The specificity of 
this environment is not investigated enough as existing problems, nor yet as 
potentially possible solutions. Despite the existence of some efforts in this direction, it 
could be claimed that it is still a very poorly studied field and the contemporary 
literature remains focused on the management of one single project, existing in 
isolation and little interacting with other projects. Obviously the situation is unrealistic 
and this outlines the necessity of additional elaborations, accumulation of theoretical 
knowledge and finding practical solutions, directed to overcome the problems with 
the realization of projects in the multi-project organization. Besides this, on the 
background of the multitude publications on the human resource management 
themes, it is surprising that it is not turned enough attention on the specifics of this 
function in the multi-project organizations.  

In this context, the paper is directed especially to the problems of human 
resource management in the multi-project organizations. In particular, an object of 
research interest is the management of project teams in one Bulgarian organization 
of this type, and namely – “Lukoil Neftohim” JSC. There are presented the specific 
characteristics of the multi-project organization, as special attention is turned to the 
organizational structure and the human resource management system as factors for 
the effective management of the project teams. The generalized results from the 
conducted empirical study are connected with the positioning of the project activity in 
the organizational structure and the integration of the project activity in the human 
resource management system of the organization. As a basic conclusion it is noticed 
that the HRM system in the organization is not well integrated with the project team 
management and does not serve the needs and the goals of the project activity - the 
projects exist to a great degree in isolation from the functional organization. This 
means that the strategic choice of the organization would not be effectively realized 
in long run. 
 
 
 
 
 
 
 
 



37. Славянска, В. 2012. Управлението на човешките ресурси като 
фактор за насърчаване на корпоративното предприемачество. 
Сборник с доклади от международна конференция „Съвременни 
управленски практики VII. Проекти и региони”, Бургаски свободен 
университет, стр. 83-90.  

 
Резюме: Нарастващата сложност и динамика на външната среда 

поставя изискването организациите да засилят своята предприемаческа 
ориентация с цел идентифициране на нови възможности и постигане на 
устойчивост в развитието. Корпоративното предприемачество се асоциира с 
организационно учене, стимулирано чрез сътрудничество, креативност и 
ангажираност от страна на служителите. В тази връзка практиките, свързани с 
управлението на човешките ресурси, се възприемат като важен фактор за 
неговия успех. Това провокира все повече емпирични изследвания върху 
приноса на тази функция за способността на една фирма да поема риск, да 
бъде иновативна и  проактивна.  

Докладът последователно разглежда връзките между управлението на 
човешките ресурси, от една страна, и иновациите, корпоративния венчъринг и 
корпоративно предприемачество, от друга. Посочват се конкретни практики в 
областта на проектирането на длъжностите, подбора, оценяването на 
трудовото изпълнение, развитието на кариерата, заплащането, ориентацията и 
обучението, които имат потенциал да стимулират иновативното поведение на 
служителите и създаването на предприемачески климат. Специално внимание 
се обръща на влиянието на организационна култура върху корпоративното 
предприемачество.  
 

38. Славянска, В., Л. Ангелов. 2012. Мотивация на персонала в 
условия на сезонна заетост. Сборник с доклади от десета 
национална младежка научно-практическа сесия, Федерация на 
научно-техническите съюзи в България, София, стр. 180-185. CD 

 
Резюме: Изследванията непрекъснато демонстрират, че съвременните 

служители търсят работа, която да им осигурява повече независимост, 
отговорност и възможност за професионално и лично развитие, но освен това 
се нуждаят от повече време за своето хоби, образование, семейство, 
домакински ангажименти и др. Тези тенденции създават потенциал за 
конфликт между професионалния и личния живот. Натискът от страна на 
производството и нарастващата конкуренция, както и стремежа към по-
справедлив и хуманен подход към персонала, стимулират работодателите към 
търсене на алтернативни варианти на заетост. Счита се, че тези варианти 
позволяват по-голяма гъвкавост и осигуряват възможност на служителите по-
добре да синхронизират трудовите си ангажименти с личните и семейни 
предпочитания. А това би трябвало да има положителен ефект върху тяхното 
удовлетворение, производителност и морал. Оказва се обаче, че 
алтернативната заетост има и редица негативни аспекти, особено в случаите 
когато не е следствие от доброволен избор, а резултат от неблагоприятна 
ситуация на трудовия пазар в условия на икономическа криза. 

Докладът се фокусира върху една от алтернативните форми, а именно - 
сезонната заетост. Представят се накратко различните типове гъвкави форми 
на заетост, като се коментират техните предимства и недостатъци на три 



равнища – служител, организация и общество. Основен акцент се поставя 
върху проблемите, с които се сблъсква организацията при мотивиране на своя 
сезонен персонал. Изтъква се неприложимостта на класическите мотивационни 
теории и стандартните инструменти за управление на човешките ресурси. 
Налага се заключението, че мотивирането на персонала в условията на 
сезонна заетост е сериозно предизвикателство за мениджмънта на 
организацията. По същество, сезонният персонал възприема работата си като 
временен ангажимент, който независимо дали е поет поради липса на 
алтернатива за постоянна заетост или поради обстоятелства, които го правят 
удобен за момента, няма потенциал да провокира лоялност и ангажираност 
към работодателя. Затова са необходими механизми, различни от 
традиционните, които да постигнат интеграция между целите на работната 
сила и тези на работодателя и съответно да стимулират висока 
производителност, удовлетворение и ниско текучество на персонала.  
 

39. Славянска, В. 2012. За днешната реалност и нейното отражение 
върху управлението на човешките ресурси в организацията. 
Сборник с доклади от научна конференция на младите 
изследователи „Стратегия за развитие на българската икономика и 
външноикономическа дейност след кризата”, Варненски свободен 
университет „Черноризец Храбър”, стр. 43-54.   

 
Резюме: През изминалото десетилетие настъпват съществени 

изменения в околната среда, които няма как да не дадат своето отражение 
върху ролята и съдържанието на функцията по управление на човешките 
ресурси, както и върху нейната практическа реализация в организацията. 
Определена съвкупност от фактори на множество различни равнища повдигат 
важни въпроси и създават сериозни предизвикателства пред организационния 
мениджмънт.  

В тази връзка докладът разглежда някои от основните характеристики на 
съвременната бизнес среда и тяхното влияние върху трудовия живот, в т.ч. 
естеството на труда и методите на управление. По-съществените демографски 
промени са свързани с прогресивното застаряване на работната сила, нейната 
нарастваща хетерогенност, както и нови характеристики (трудови ценности, 
убеждения, очаквания, желания, навици и поведения). Това изисква механизми 
за: осигуряване на успешния трансфер на знание от по-възрастното поколение 
към следващото; насърчаване на среда, толерантна към различията, която 
оползотворява иновативния и креативен потенциал на разнородната работна 
сила; реализиране очакванията на високо образовани, амбициозни и нелоялни 
към работодателя си служители, но за сметка на това толерантни към 
различията и с изключителна техническа и компютърна грамотност. 
Технологичните промени кореспондират с: промяна в компетенциите, 
изисквани за изпълнение на повечето длъжности и в методите за обучение; 
нарастващ брой на служителите, ангажирани със създаване, прилагане и 
разпространение на знание - т.нар. „работници на знанието”; интензивно 
разпространение на работата от разстояние (от дома, кафенето, летището и 
т.н.); децентрализиране, „дебюрократизиране” и опростяване на 
организационните структури. Това изисква демократични управленски методи, 
съвместими с възможностите на дигиталните и комуникационните технологии. 
Третата група промени са свързани с глобализацията, която стимулира 



явления като ауторсинг, офшоринг и глобални кариери. Тези три групи промени 
не са независими, а взаимно катализират своето действие - например, 
глобализацията се ускорява до голяма степен от технологията, а технологията 
се развива стремително именно заради глобализацията и натиска към 
икономическа ефективност. В светлината на посочените фундаментални 
промени, като основен извод се налага необходимостта от преосмисляне и 
синхронизиране на прилаганите политики и практики по управление на 
човешките ресурси.  

 
40. Славянска, В. 2012. Фактори, влияещи върху креативността на 
човешките ресурси в организацията. Сборник с доклади от 
международна научна конференция „Тенденции и 
предизвикателства в развитието на икономиката”, Икономически 
университет - Варна, том I, стр. 396-403.   

 
Резюме: В съвременната икономическа реалност единствената 

константа е постоянно нарастващата нужда от промяна. Глобалната 
конкуренция поставя все повече предизвикателства пред националните и 
мултинационалните фирми. Пазарите стават все по-непостоянни и изискват от 
организациите да се адаптират към внезапната поява на нови конкуренти, 
партньори, продукти и технологии. Очакванията към тях обяснимо се асоциират 
с намаляване на цените, подобряване на качеството, повишаване на 
производителността, ориентация към клиента и/или иновации. В същото време, 
повечето усилия се адресират към първите четири от посочените фактори и 
почти никога към последния. А непрекъснатото иновиране на продуктите и 
бизнес системите вече не е въпрос на избор, а средство за оцеляване.  

Предвид значението на креативността за иновацията, докладът 
представя някои от факторите, влияещи върху творческия процес в 
организацията. Знанието се разглежда като критичен елемент на креативността 
- организациите, които непрекъснато създават и широко разпространяват ново 
знание, успяват и бързо да го интегрират в нови продукти. Персоналността е 
друг влияещ фактор. Креативността често се приема за дар от бога и се 
свързва с нещо необичайно и феноменално, но тя би могла да се изрази и в 
нестандартно комбиниране на минали успешни решения и прилагането им в 
настояща ситуация. Определено творческата енергия се подтиска от 
песимистичната нагласа, апатията, страха от провал, прекомерното следване 
на правила и придържане към логика. Креативното поведение се влияе 
безспорно и от мотивацията като съвкупност от вътрешни и външни стимули. 
Реализирането на креативния потенциал се влияе и от организационния 
контекст - култура и климат. В много случаи е необходимо обучение и ясна 
комуникация между организационните равнища относно необходимостта от 
креативност. Не на последно място, стилът на учене също може да се 
разглежда като влияещ фактор, тъй като хората имат различни предпочитания 
и способности за възприемане и представяване на информация. Въпреки че 
творческата нагласа е присъща на всяко човешко същество, твърде често тя не 
може да се прояви и да рефлектира в икономически ползи за организацията 
поради наличие на неподходяща среда – липса на ориентация към знанието, 
прекомерна формализация на организационните процедури, липса на 
възнаграждения за креативно поведение, неподходяща организационна 
култура, неуспешно въвеждане на промените, липса на обучение или 



прилагане на инструменти, неадекватни спрямо стила на учене на конкретния 
служител.  

 
41. Славянска, В. 2012. Един съвременен концептуален поглед 
върху обучението на лидери. Сборник с доклади от Х международна 
научна конференция „Мениджмънт и инженеринг ‘12”, Технически 
университет - София, стр. 211-221.    

 
Резюме: Значението на лидерството за успеха на организацията винаги 

е било неоспоримо. В същото време, въпреки огромното количество 
литература (емпирични и теоретични изследвания) и обучаващи програми, 
съвременните лидери много често се оказват неадекватни за бизнес контекста 
и водят организацията към убедителен провал. Това регулярно повдига 
въпроса дали мениджърите се обучават и подготвят по подходящия начин и 
кои са формалните и неформални средства и механизми за успешно 
формиране на лидерски умения? 

Докладът представя лидерството като комбинация от четири основни 
относително самостоятелни, но взаимно свързани области на умения, всяка от 
които има солидна теоретична основа - аналитична, концептуална, 
емоционална и духовна област. Традиционно обучението на лидери бива два 
основни типа – на работното място и извън него. Предимствата на първия тип 
са свързани най-вече с развиването на концептуалната и емоционалната 
област посредством дейности с експериментален характер и по-неформална 
структура. Обучението извън работното място може да приеме две основни 
форми - тип „класна стая” и извън нея. Първият тип се счита за особено 
ефективно за развитие на лидерите в аналитичен аспект, а вторият – в 
емоционален. Традиционно пренебрегвани са обучаващите възможности на 
организационната среда чрез съществуващата култура, ключови ценности, 
визия, стратегии за управление на човешките ресурси и т.н., които имат 
потенциал успешно да подпомогнат цялостното развитие на лидерските 
умения, но най-вече духовното измерение. В обобщение се посочва, че 
програмите за обучение на лидери и мениджъри най-често са неефективни, 
защото имат фрагментарен характер и се фокусират върху развитието на 
отделни аспекти, при това най-често аналитичните. Следователно е необходим 
цялостен (холистичен) подход, включващ обучение чрез трите различни 
механизма.  
 

42. Славянска, В. 2012. Концептуални проблеми при подбора на 
персонал. Сборник с доклади от девета международна научна 
конференция „Предизвикателства пред съвременната икономика”, 
Международно Висше Бизнес Училище - Ботевград, стр. 209-221. CD  

 
Резюме: Селекционната система, като един от елементите на системата 

за управление на човешките ресурси в организацията, има фундаменталното 
предназначение да допринася за формиране на производителна работна сила, 
за редуциране на разходите за обучение, за насърчаване развитието на 
персонала и за предотвратяване на текучеството. Въпреки че все още за 
множество работодатели изборът на подходящ кандидат е въпрос на 
еднолично решение и чиста интуиция, всъщност селекцията е много по-сложен 
процес, изискващ прилагане на широка съвкупност от методи.   



Предвид важността на подбора за общата ефективност на 
организацията, докладът насочва вниманието към основните етапи на 
селекционния процес, като поставя акцент върху специфичните трудности, 
съпътстващи тяхната реализация.  Тъй като в основата на подбора безспорно 
лежи анализът на длъжността, представят се концептуалните различия между 
анализа, ориентиран към задачите и анализа, ориентиран към служителя, 
както и практически приложимите инструменти. Критериите за подбор на 
персонал могат да бъдат диференцирани в три основни категории: 1) 
универсално значими качества - когнитивни способности и мотивация; 2) 
специфични за конкретната длъжност характеристики - професионални 
компетенции и персоналност; 3) качества, значими за организацията като 
цяло. Представят се някои от най-популярните, валидни и надеждни методи за 
оценяване на съответствието между индивид и длъжност, като специално 
внимание се обръща на тестовете и интервютата. Коментират се проблемите 
при оценяването на съответствието между инидвида и организацията като 
цяло.  

 
43. Славянска, В. 2012. Управление на човешките ресурси и 
организационна ефективност. Сборник с доклади от трети 
международен научен конгрес, Технически университет - Варна, том 
6, стр. 282-287.   

 
Резюме: Нарастващият интерес към човешките ресурси произтича от 

убеждението, че служителите и начина, по който се управляват, са критични за 
успеха на всяка фирма. Въпреки че никой не оспорва съществуването на 
позитивна връзка между системата за управление на човешките ресурси и 
организационната ефективност, тя се оказва много трудно емпирично 
доказуема. Тъй като мениджърите не могат да предвидят последствията и 
възвръщаемостта на своите инвестиции в човешки активи по достатъчно 
категоричен начин, това съответно много често рефлектира в неглижиране на 
усилията в изграждане на ефективни УЧР системи. 

В тази връзка докладът разглежда някои основни проблеми при 
оценяване ефективността на УЧР системата в методологичен и теоретичен 
аспект. Представя се същността на универсалния и ситуационния подход, като 
се съпоставят използваните критерии. Според ситуационния подход, всяка 
организация трябва да прилага специфични УЧР практики, в зависимост от 
редица фактори, като стратегия, отрасъл или фаза от жизнения цикъл. В този 
случай ефективността на УЧР системата се оценява в зависимост от степента 
й на интеграция с мисията на компанията и останалите организационни 
елементи. Според ресурсно-базираната гледна точка, ефективността на тази 
система се определя преди всичко от нейната способност да формира 
човешкия и социален капитал на организацията – от нея се очаква да създава 
ресурси, които могат да служат като източник на дългосрочни устойчиви 
конкурентни предимства, тоест достатъчно ценни, редки и неподатливи на 
имитиране и заместване. Този подход постулира, че някои УЧР практики 
винаги са по-успешни от други, независимо от конкретните стратегически цели 
на организацията, тоест те са „съвършени” и универсално по-добри от всички 
останали практики. Задълбочено се дискутират проблемите при измерване на 
връзката между управлението на човешките ресурси и организационното 



изпълнение, дължащи се на допускане на някои фундаментални грешки, 
провокиращи неясноти. 
 

44. Slavianska, V. 2012. Compensation and personnel  turnover. 
Рublication “Multidisciplinary academic research 201 2”, 1 st 
Multidisciplinary Academic Conference, Prague. CD 

 
Abstract:  Compensation is one of the functions of the HRM system, which 

basic purpose is to attract, motivate and retain personnel of high quality. Employee 
turnover can have very serious consequences for the organization - increased 
expenses for recruitment, selection and training of the newcomers, as well as 
additional indirect expenses as a result of performance worsening, drop of moral and 
loss of strategic opportunities. That’s why a systematic monitoring of the factors, 
influencing over it and mostly those, connected with the job satisfaction in the 
organization is necessary. And as compensation is one of them, this provoked the 
interest to conduction of the present study.   

The paper discusses the compensation system as a factor for satisfaction, 
motivation and respectively retention of the personnel in the organization. There are 
presented different points of view regarding its importance and influence. It seems 
that in principle the theories are in a difficulty regarding whether the pay level and 
other forms of external rewards are positively linked with job satisfaction - it turns out 
that the relationship between the two variables is not always direct and positive. 
Some practices for elaboration of the compensation system are described. Most of 
the practicing managers widely apply systems, directly based on the performance 
results, i.e. give financial bonus for presented individual productivity. At the same 
time they need some conditions and prerequisites to work effectively. Results from a 
recently conducted study in a large business organization are demonstrated. “Happy 
Bar and Grill” is a quickly developing restaurant chain in Bulgaria and Spain. It has 
almost 20-years history, includes about 30 restaurants on the territory of our country 
and provides jobs for about 1800 employees. The study was conducted in „Happy” - 
Burgas, where work 61 people. The purpose of the study was to determine the 
attitudes of the personnel towards the compensation system in the organization, 
which give a reason for prognostication of the degree of satisfaction and respectively 
the inclination to leave. The survey revealed some not very favorable aspects of the 
compensation system - it is obviously necessary to strengthen the link between the 
individual efforts and the received reward and most of all the employees’ control over 
the payment. Although no one desires to leave the organization at the moment, this 
unwillingness obviously is not due to high satisfaction from working in it (in particular 
compensation), but rather to the admission that there do not exist other alternatives a 
priory. It is a question of choice on the management’s part how far to take into 
consideration the effects from the applied HRM practices upon the personnel 
satisfaction. 
 

45. Славянска, В. 2012. Обучение, удовлетворение и текучество на 
персонала. Сборник с доклади от IX научна конференция 
„Мениджмънт и предприемачество”,  Технически университет - 
София, филиал Пловдив, стр. 7-10.   

 
Резюме: Обучението на персонала е една от функциите на УЧР 

системата, чието основно предназначение е да привлича и задържа качествен 



персонал. Голяма част от българските работодатели не отделят достатъчно 
внимание на обучението на своите служители, което се дължи от една страна, 
на стремежа към съкращаване на разходите и оцеляване в условията на 
настоящата икономическа криза, а от друга – на акцентирането върху 
финансовите възнаграждения като основен мотиватор. Текучеството на 
персонала, в смисъла на доброволно напускане, може да има много тежки 
последици за организацията. От тази гледна точка е необходим системен 
мониторинг на факторите, влияещи върху него и най-вече тези, свързани с 
удовлетворението от работата или заемана длъжност. И тъй като обучението е 
един от тях, това провокира интереса към въпросната тематика.  

Докладът разглежда възможностите за обучение като фактор за 
удовлетворение, мотивация и съответно задържане на персонала в 
организацията. Изследванията демонстрират нарастваща лична отговорност от 
страна на самите служители да се обучават и развиват с оглед повишаване на 
своята привлекателност за бъдещи трудови ангажименти. Придобитите знания 
и умения се възприемат като капитал, който може да бъде инвестиран в текущи 
и бъдещи дейности, осъществявани както в рамките на организацията, така и 
извън нея. В общия случай възможностите за обучение са търсени от 
служителите по две причини: 1) повишаване на компетенциите с цел 
подобряване на текущото трудово представяне и съответно нарастване на 
заплащането; 2) инвестиране в собствения потенциал с цел увеличаване 
шансовете за по-добра работа в същата или в друга организация, тоест 
възможност за издигане и кариера. Освен това, липсата на необходимата 
квалификация може да бъде източник на силен професионален стрес.  

 
46. Славянска, В. 2012. Кариерата като фактор за задържане на 
персонала в организацията. Сборник с доклади от юбилейна научно-
практическа конференция „Човешкият фактор в управлението”, С. 
А. „Д. А. Ценов” - Свищов, стр. 272-277.   

 
Резюме: Едно от първите неща, които амбициозните кандидати търсят в 

една организация, е възможността за развитие - по тази причина компаниите с 
ясно очертани линии на кариерата са много атрактивни за тях. Множество 
изследвания установяват връзка между възможностите за професионално 
израстване и задържането на персонала в организацията, поради ефекта им 
върху удовлетворението от работата. Служителите приемат негативно 
ограничените възможности за развитие - за повечето от тях те са важни и 
очакват да бъдат повишени за добра работа.  

В доклада се коментира мотивационния потенциал на възможностите за 
кариера, както и влиянието им като фактор за задържане на персонала в 
организацията. Представя се управлението на кариерата в „СКФ Берингс 
България” ЕАД като съвкупност от практики. Оказва се, че практиката 
„зависимост на повишенията/преместванията от оценката на трудовото 
представяне” демонстрира абсолютно силна корелация със склонността към 
напускане (Sperman’s rho = -1,0). Силно влияещи са също така и практиките 
„ориентация на организацията към вътрешно набиране на персонал” 
(Sperman’s rho = -0,794) и „изготвяне на кариерен план съвместно с прекия 
ръководител” (Sperman’s rho = -0,726). Влиянието на практиката „информиране 
от прекия ръководител за свободните работни места в организацията” се 
установи като умерено (Sperman’s rho = -0,489).  Въз основа на проведеното 



изследване се оформи заключението, че възможностите за кариера наистина 
представляват един от съществените фактори за задържане на персонала в 
организацията. Въпрос на стратегическа прозорливост е дали българските 
работодатели ще се съобразят с това или повечето от тях ще продължават да 
разчитат на липсата на алтернативни възможности на трудовия пазар като 
основен инструмент за борба с текучеството. 
 

47. Slavianska, V. 2012. Retaining the Key Employee s – a Basic Priority 
in the Anti-Crisis Policy оf Bulgarian Organizations. Материалы III 
международная очно-заочнная научно-практическая конференция 
„Государственное и муниципальное управление: теория, история, 
практика”,  Удмуртский государственный университет, Ижевск, стр. 
170-173.   

 
Abstract: Currently Bulgaria is in a global financial and economic crisis, which 

influences in a merciless way the functioning of the business organizations. Human 
resource management is a functional area, which needs a special attention, since the 
overcoming of the crisis period is in direct dependence on their human potential and 
respectively capital.  

The paper presents some basic dimensions of HRM in Bulgarian 
organizations. A recently conducted study provided the occasion for it. There were 
outlined many serious gaps and even flagrant errors in the realization of all activities, 
composing the HRM function. Most Bulgarian organizations do not identify their key 
employees, underestimate the performance assessment, which is at the root of the 
possible objective establishment of the quality employees, underestimate the causal 
effect of the relationship „usefulness and worth of the employee for the organization 
– value\price of the employee”, i.е. in practice there are missing mechanisms for 
retaining these employees. Many employers still believe they can find and retain 
talented employees just by paying a premium or by using the best recruiters. It is 
especially important for them not only to realize the significance of motivation, but 
also to make sense of it, going beyond the scope of the purely financial stimuli. 
Attracting, retaining and motivating of key employees should be one of the 
company’s priorities especially in crisis, but not only. In prosperous times retention of 
key contributors re-emerges as a key issue. With the overcoming of crisis and the 
economical revival of the business, the labor market will be glutted with attractive 
offers, which probably will provoke fluctuation. Higher profits stimulate organizations 
to be more aggressive about expanding their horizons and they become more active 
in trying to recruit top talents away from competitors, or even from unrelated 
companies and fields. The best people, no matter of their profession, can easily 
change their positions with higher paid jobs, or jobs that offer better benefits or 
working conditions. Having in mind that the voluntary turnovers are usually mainly 
from key positions, because the employees of „high value” are known as globally 
mobile, now is the moment the organizations to start their struggle for not losing their 
good employees and more over the skills and wisdom they possess.  
 

 
 
 
 
 



48. Славянска, В. 2013. Индивидуалните различия като 
детерминанти на конфликтното поведение в работните групи. 
Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция 
„50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и 
Методий” , Велико Търново (под печат).   

 
Резюме: Концепцията за екипите е особено актуална в светлината на 

масовата тенденция към преструктуриране и реорганизация на дейността на 
съвременната фирма. Ефективните екипи притежават редица общи 
характеристики и една от тях безспорно е способността им успешно да 
управляват разногласията между своите членове. Взаимовръзката между 
персоналност и конфликт привлича вниманието на психолозите от 
десетилетия. Въпреки наличието на стотици изследвания по проблематиката 
на конфликта, влиянието на личните характеристики върху стиловете за 
разрешаване на конфликти в рамките на работната група често остава 
пренебрегвано.  

Докладът разглежда проблемите, свързани с ефективното управление на 
конфликти в работните групи. Представя се същността на конфликта и 
конфликтното поведение в светлината на една от класификациите на 
конфликтите (свързани с взаимоотношенията – афективни, или свързани със 
задачите - когнитивни), както и стиловете за тяхното разрешаване в зависимост 
от склонността на личността към удовлетворяване на собствените интереси и 
интересите на другата страна (интегриране, съгласие,  доминиране,  избягване 
и компромис). Поради своята стабилност и измеримост психологическите 
характеристики могат да се използват като валидни и надеждни предиктори на 
човешкото поведение, включително в трудова ситуация. Проследява се 
влиянието на пет основни характеристики на персоналността (благосклонност, 
добросъвестност, екстравертност, невротизъм и склонност към преживявания) 
върху конфликтното поведение. Макар и генетично наследена, персоналността 
се моделира и от обкръжението. По тази причина се разглежда влиянието на 
националната култура (измеренията индивидуализъм и колективизъм) върху 
петте личностни характеристики и оттук – върху конфликтния стил. Изводът е, 
че управлението на конфликта в работните екипи може да бъде значително 
улеснено чрез превантивно съобразяване на съществуващата връзка между 
персоналност и конфликтно поведение. Това може да осигури ценни насоки за 
мениджмънта както при формирането на работните групи като комбинация от 
индивиди със съвместими персоналности, така и при търсенето на подходящи 
стратегии за преодоляване на неизбежно възникващите разногласия в хода на 
съвместната дейност.   
 

49. Славянска, В. 2013. Удовлетворение на персонала в 
„Териториална дирекция на НАП – клон Бургас”. Сборник с доклади 
от юбилейна международна научна конференция „Стандарти и 
предизвикателства пред публичната администрация през XXI век”, 
С.А. „Д. А. Ценов”  - Свищов, стр. 97-108.   

 
Резюме: Значението на инвестициите в изграждане и поддържане на 

ефективни системи за управление на човешките ресурси в държавните 
административни структури е отдавна осъзнато. Повишаването на мотивацията 
и компетенциите на държавните служители чрез модернизиране и 



усъвършенстване на тяхното управление е дефинирано като един от основните 
стратегически приоритети на национално ниво и съответно обект на 
подпомагане от страна на държавата и европейските оперативни програми. 
Това дава ясни индикации за осмисляне и признаване на съществуващата 
връзка между начина, по който се управлява персонала, и качеството на 
административните услуги, които той предоставя на гражданите и бизнеса. За 
разлика от частните предприятия, където съвкупността от подходи и конкретни 
решения в областта на управлението на човешките ресурси може да варира в 
твърде широк диапазон (доколкото най-често отразява личното виждане на 
предприемача относно реалната стратегическа полза и принос на тази област 
за фирмената рентабилност), в държавните структури тази функция е обект на 
национална регулация, силна централизация и формализация, което 
предполага еднородност и хомогенност в прилаганите политики и процедури. 
Дали обаче това е достатъчна гаранция за ефективност на системата за 
управление на човешките ресурси и най-вече дали конкретните дейности, 
методи и подходи, прилагани в различните териториални структурни звена на 
държавната администрация успяват да създадат удовлетворение у 
служителите и съответно мотивация за оптимално трудово изпълнение, в 
частност висококачествено обслужване на гражданите?  

Докладът представя резултатите от изследване, проведено в 
„Териториална дирекция на НАП – клон Бургас” с цел установяване нагласите 
на служителите към десет различни аспекта на трудовата ситуация. Оказа се, 
че въпреки непрекъснатите мероприятия по усъвършенстване на системата за 
управление на човешките ресурси в държавната администрация на национално 
ниво, практическата реализация на политиките и процедурите в конкретните 
териториални дирекции очевидно не е достатъчно ефективна. Това поставя 
под въпрос компетенциите на основните участници в този процес, а именно - 
преките ръководители и специалистите от звената за управление на човешките 
ресурси. Независимо от наличието на множество детайлно описани стратегии и 
наредби, регламентиращи начина на осъществяване на основните дейности по 
управление на персонала, това не е достатъчно за успешно създаване на 
мотивация и съответно подобряване на трудовото изпълнение. А в условия на 
липса на удовлетворение от страна на държавните служители не може да се 
очаква високо равнище на удовлетворение на клиентите от качеството на 
административното им обслужване.    
 

50. Славянска, В. 2013. Управление на ефектите от съкращенията на 
персонал в „БДЖ Товарни превози” ЕООД – град Бургас. Сборник с 
доклади от девета международна научна конференция 
„Мениджмънт и инженеринг’13”, Технически университет - София, 
стр. 442-451.   
 
Резюме: Задълбочаващата се икономическа криза предизвиква 

непрекъснат спад в обема на дейността и приходите на стопанските 
организации, което ги притиска да търсят начини за редуциране на своите 
разходи, включително трудовите. Едно от най-актуалните стратегически 
решения в тази посока са съкращенията на персонал - факт е, че те директно 
облекчават организацията във финансово отношение. В същото време, от една 
страна са болезнена тема поради високата си икономическа и социална цена 
за самите съкратени. От друга страна, ако не се осъществяват правилно могат 



да нанесат огромна вреда върху организационната ефективност и 
рентабилност както в краткосрочен, така и в дългосрочен план.  

Въпреки че безспорен интерес представляват причините, пораждащи 
необходимост от съкращения, както и техните ефекти върху хората, които губят 
работата си, докладът разглежда преди всичко влиянието на съкращенията 
върху удовлетворението и производителността на оставащия в организацията 
персонал. Представят се резултатите от изследване, проведено в голяма 
бизнес организация. Избраният обект на изследване не е случаен. Напоследък 
ситуацията в „БДЖ Товарни превози” е тема с широк отзвук в медийното 
пространство, която поддържа своята актуалност именно във връзка с вълните 
от масови съкращения, стартирали преди три години и придружаващите ги 
протести от страна на работещите. Целта на изследването бе да се проучи 
политиката за извършване на съкращения и съответно управлението на 
ефектите от тях върху оцеляващата работна сила. Политиката за реализиране 
на съкращенията в организацията се представя чрез описание на процеса, 
методите и използваните критерии. Последователно се анализират ефектите 
от съкращенията върху наличния персонал в светлината на удовлетворението 
на основните човешки потребности. Аргументира се необходимостта от по-
успешно управление на ефектите от съкращенията и се формулират препоръки 
към ръководството в няколко основни насоки. Резултатите от проведеното 
изследване потвърждават тезата, че процесът на извършване на съкращения е 
труден и ръководството на организацията трябва да е подготвено за сблъсък с 
широка гама от емоции както от страна на съкратените, така и на оставащите. 
Независимо че голяма част от тях може да изглеждат нелогични и 
ирационални, те при всички случаи са деструктивни и разрушителни за 
организационната ефективност, което налага тяхното внимателно и 
целенасочено управление.   

 
 

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА 
 
51. Куртева, Г., В. Славянска, В. Петров. 2007. Основи на 
управлението - учебно помагало. Изд. ЕКС-ПРЕС, Габрово. ISBN 978-
954-8606-42-4. 

 
Резюме: Учебното помагало е предназначено да подпомогне 

ползотворната подготовка на студенти, изучаващи основите на управленската 
теория, но би могло да бъде полезно и за широк кръг от читатели, 
интересуващи се от проблематиката на мениджмънта. Включените теоретични 
и методически материали са подходящи за индивидуална подготовка на 
студентите и групово обучение по време на семинарните занятия. Целите на 
помагалото са студентите: да получат необходимите управленски знания; да 
придобият опит и самочувствие за индивидуално решаване на управленски 
задачи; да се научат да работят в екип при решаване на сложни ситуации и 
вземане на решения в условия на консенсус.  

Учебното помагало съдържа десет основни теми от теорията на 
управлението, в съответствие със съдържанието на учебната програма по 
дисциплината „Основи на управлението” в Бургаския свободен университет. 
Всички теми имат обща логическа структура, включваща шест основни 
елемента: 1) Кратко резюме, представящо основните теоретични постановки по 



съответната тема; 2) Въпроси с дискусионен характер, имащи за цел да 
провокират студентите да изразят лично мнение и в хода на груповото 
обсъждане на различни гледни точки да се изяснят основните моменти в 
темата; 3) Основни понятия, чието дефиниране и изясняване подпомага по-
лесното усвояване на управленската терминология; 4) Казуси, предназначени 
да развият диагностичните и аналитични умения на студентите, поставяйки ги в 
позицията да разрешават реално възникващи проблеми; 5) Въпроси с тестови 
характер, предназначени за самопроверка на знанията; 6) Практическо 
задание, свързано с разработване на курсов проект или работа по зададена 
тема. 

Вяра Славянска е автор на темите „Еволюция на управленската мисъл” 
и „Функция ръководство”, но има активно участие в разработването на 
структурата и съдържанието на голяма част от останалите теми.   
 

52. Милчева, Г., Г. Куртева, В. Славянска. 2008. Основи на 
управлението – учебник. Изд. ЕКС-ПРЕС, Габрово. ISBN 978-954-490-
007-6. 

 
Резюме: Учебникът е разработен в съответствие с учебната програма по 

дисциплината „Основи на управлението” в Бургаския свободен университет, но 
се адресира и към всички студенти от други висши учебни заведения, в чиито 
учебни планове е включена дисциплината „Основи на управлението”. Би могъл 
да предизвика интереса и на практикуващите мениджъри и специалисти, които 
имат желание чрез самоподготовка да обогатят своите знания за 
съдържанието и спецификата на управленските функции.  

Учебникът включва общо десет глави, организирани в три основни 
тематични блока. Вяра Славянска е автор на „Външна и вътрешна среда на 
организацията” (глава трета), „Социална отговорност на организацията” (глава 
четвърта), „Комуникация в организацията” (глава пета) и „Ръководна функция” 
(глава девета).  

В глава трета се разглеждат последователно: елементи на външната 
среда с косвено и с пряко въздействие; характеристики на външната среда, 
взаимодействия между организацията и външната среда; елементи на 
вътрешната среда. Глава четвърта представя: съдържание на концепцията за 
социалната отговорност; мотивация на бизнеса за ангажиране и съответно за 
въздържане от социалноотговорни дейности. Глава пета включва: същност на 
комуникацията; процесът на комуникация; междуличностна комуникация; 
форми на групова и организационна комуникация; управление на 
организационните комуникации. Глава девета обхваща две подтеми. Първата 
подтема е посветена на лидерството и включва: съдържание на понятията 
власт, лидерство и мениджмънт; подход на характерните черти; поведенчески 
подход; ситуационен подход; съвременни виждания за лидерството. Втората 
подтема е посветена на мотивацията и включва: същност на мотивацията; 
еволюция в управленските подходи към мотивацията; съдържателни теории за 
мотивацията; процесни теории за мотивацията; мотивиране чрез 
последици/подкрепяне на поведението; практически модел за прилагане на 
мотивационните теории.  
 
 
 



53. Славянска, В. 2011. Управление на човешките ресурси – учебник. 
Изд. ФЛАТ - Бургас. ISBN 978-954-92726-2-8. 

 
Резюме: Учебникът е предназначен за студенти, изучаващи учебната 

дисциплина „Управление на човешките ресурси”. Би могъл да бъде от полза и 
за много широк кръг други читатели – специалисти по управление на 
персонала, ръководители и на практика всички, които желаят да обогатят 
своите знания и да подпомогнат решенията си в областта на работата с хора и 
тяхното управление.  

Съдържанието на учебника представя ключовите концепции и идеи в 
широка гама от дейности, като се стреми да предложи на студентите 
оптимално съчетание между теоретични знания и практически приложими 
техники в областта на управлението на персонала. Той е разработен в десет 
модула, в съответствие с утвърдения през последните години подход при 
структуриране на учебния материал по Управление на човешките ресурси в 
страните с развита пазарна икономика.  

Първа тема е „Въведение в управлението на човешките ресурси” и 
включва: принципни различия между управлението на човешките ресурси и 
управлението на персонала; система за управление на човешките ресурси в 
организацията; външна и вътрешна среда на управлението на човешките 
ресурси; съвременни предизвикателства пред управлението на човешките 
ресурси в организацията. Втора тема е „Анализ и проектиране на 
длъжностите” и включва: същност и значение на анализа на длъжностите; 
методи за събиране и анализ на информация; резултати от анализа на 
длъжността; потенциални проблеми при анализа на длъжността; същност на 
проектирането на длъжностите; рационален подход към проектирането на 
длъжности; поведенчески подход към проектирането на длъжности. Трета 
тема е „Планиране на човешките ресурси” и включва: същност на планирането 
на човешките ресурси; определяне на потребностите от човешки ресурси; 
прогнозиране на наличната работна сила; алтернативи за действие при 
недостиг и излишък на персонал. Четвърта тема е „Набиране на човешките 
ресурси” и включва: същност на набирането на човешки ресурси; източници на 
кандидати, методи за набиране на човешки ресурси; набиране от 
образователни заведения; ефективност на набирането. Пета тема е „Подбор 
на човешките ресурси” и включва: същност на подбора на човешки ресурси; 
процесът на подбор; интервюто като инструмент за подбор; тестовете като 
инструмент за подбор; специфика при подбора на мениджъри. Шеста тема е 
„Назначаване на персонала” и включва: форми на регламентиране на 
заетостта; ориентация на новопостъпилите; алтернативни форми на заетост. 
Седма тема е „Обучение на персонала” и включва: същност на обучението на 
персонала; индивидуални детерминанти на ученето; програма за обучение на 
персонала; методи за обучение на персонала. Осма тема е „Управление на 
кариерата” и включва: концепцията за кариерата; планиране на кариерата; 
дейности по развитие на кариерата; митове за кариерата. Девета тема е 
„Оценяване на персонала” и включва: същност на оценяването на персонала; 
подготовка на работата по оценяване; методи за оценяване; интервю за 
обратна връзка. Десета тема е „Възнаграждение на персонала” и включва: 
връзка между заплащане, удовлетворение от труда и трудово представяне; 
фактори, влиящи върху заплащането; система на заплащане в организацията; 



оценяване на длъжностите в организацията; равнище и структура на 
заплащането в организацията; индивидуален подход към заплащането.  
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Резюме: Учебникът е предназначен за студенти, изучаващи 

дисциплината „Управление на проектни екипи” като част от обучението си в 
бакалавърска или магистърска програма. Тъй като основната му цел е да 
формира фундаментални знания и умения за управление на човешките 
ресурси в проекта, той би могъл да бъде полезен и за всички, които имат нужда 
или просто желаят да придобият специфични компетенции за управление на 
хората в проектна среда.  

Съдържанието на учебника е структурирано в седем теми. Избраният 
подход осигурява логическа последователност и обвързаност при 
представянето на материята, което подпомага нейното осмисляне и 
овладяване. Авторът напълно съзнава, че обхващането на твърде обемната и 
многостранна проблематика, свързана с управлението на проектните екипи, не 
е по силите на един единствен учебник. Затова подбраните теми целят преди 
всичко да дадат на студентите някакви първоначални основни познания 
относно спецификата при управлението на човешките ресурси в проекта, които 
те биха могли да доразвият и обогатят както чрез множество други учебни 
дисциплини, така и по пътя на самоподготовката. 

В хода на изложението вниманието последователно се насочва от по-
общите към по-конкретните проблеми, свързани с управлението на проектните 
екипи. Първа тема е „Проектният мениджмънт като управленска концепция” и 
включва: същност и значение на проектната дейност; жизнен цикъл на проекта, 
процеси и функции на проектния мениджмънт; типология на проектите; 
критерии и критични фактори за успех на проекта/екипа. Тази тема помага на 
студентите да осмислят значението на проектната дейност за съвременната 
организация и уменията, необходими за нейното успешно управление, да 
разберат етапите, през които преминава един проект от зараждането на идеята 
до нейната реализация, да осъзнаят различията между проектите, които водят 
до различни подходи към тяхното управление, да се запознаят с факторите от 
вътрешната и външната среда на проекта, които трябва да се контролират, за 
да се осигури неговото успешно изпълнение. Втора тема е „Проектният 
мениджър като критичен фактор за ефективност на екипа” и включва: 
отговорности и задължения на проектния мениджър; лични и професионални 
качества на проектния мениджър. Тази тема е предназначена да запознае 
студентите с т.нар. „меки” и „твърди” умения, които трябва да притежава 
проектния мениджър за да изпълнява успешно многостранните си ангажименти 
в проекта. Трета тема е  „Участниците като критичен фактор за ефективност 
на екипа” и включва: характеристики на ефективния екип; модели на екипните 
роли; характеристики на участниците в екипа. Тази тема обръща специално 
внимание на концепциите за екипните роли и за типовете персоналности, което 
помага на студентите да осъзнаят дълбоката психологическа същност на 
проектната дейност. Четвърта тема е „Организационната структура като 
критичен фактор за ефективност на екипа” и включва: функционална 
организационна структура; матрична организационна структура; проектна 
организационна структура. Тази тема разглежда предимствата и недостатъците 



на различните типове организационни структури, в които може да бъде 
разположен един проект - това обяснява на студентите защо понякога 
проектният мениджър има голяма власт над своя екип и съответно над 
изпълнението на проекта, а друг път възможностите му са силно ограничени. 
Пета тема е „Планиране на проектния екип” и включва: определяне размера 
на екипа; дефиниране на критерии за избор на участници. Тази тема представя 
първата дейност от управлението на човешките ресурси като функционална 
област на проектния мениджмънт. Тя запознава студентите със спецификата и 
затрудненията при планирането на екипа в условията на голямата 
неизвестност, характерна за света на проектите. Шеста тема е „Кадрово 
осигуряване на проекта” и включва: набиране и подбор на кандидати; избор и 
формиране на екипа. Тази тема внушава на студентите, че формирането на 
екипа не е някакъв случаен и хаотичен акт, а внимателно обмислена 
последователност от стъпки, включваща съвкупност от критерии и принципи. 
Седма тема е „Развитие на проектния екип” и включва: административно 
ръководство на екипа; лидерство в екипа. Тази тема е посветена на развитието 
на проектния екип, което се осъществява в хода на изпълнението на 
проектните дейности и предполага два различни, макар и трудно отделими, 
аспекта. Административното ръководство обхваща дейностите, свързани с 
планирането, организирането и контрола, а лидерството е свързано с 
междуличностните взаимоотношения, комуникацията и мотивацията в екипа. 
Това допълнително разяснява на студентите защо проектните мениджъри 
управляват много по-трудно своите екипи, в сравнение с функционалните 
ръководители, които управляват стационарни звена. В приложение се предлага 
кратък английско-български речник на понятията в проектния мениджмънт, 
както и пример от българската стопанска практика, предназначен да илюстрира 
възможностите за прилагане на психометрични инструменти в управлението на 
проектни екипи и по-конкретно във фазата на тяхното формиране. 

 

 
 


