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Abstract: Over the last decades, the issue of the role of human capital in the overall performance and growth of 
business is gaining increasing popularity. Globalization changes reinforce this role and require the development of new 
concepts of human capital, no longer questioning whether and to what extent it is a generator of business growth and 
well-being. Today is the question of how to generate, use and manage the knowledge acquired and possessed by the in-
dividual human being. It is extremely important for managers to rethink their business strategies and link them with the 
human resources strategy in order to attract, retain and develop employees with high motivation and willingness to 
work. Only in this way will they provide a competitive advantage, additional value for the shareholders and, in general, 
business growth. 
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Успехът на всяка съвременна организация, 
без значение дали развива дейност в материал-
ната или нематериалната сфера на производст-
во, публичният или производственият сектор до 
голяма степен зависи от човешкият потенциал. 
Често организации разполагащи със сходни ре-
сурси и поставени в идентични условия показ-
ват коренно различни резултати. Не само това, 
но и в определени случаи, такива с далеч по-
скромни възможности успяват да постигнат по-
вече от конкурентите си, разполагащи с далеч 
по-голям финансов и технически потенциал. 
Основната разлика в посочените примери е в 
начина на управление и разбира се в най-ценния 
ресурс, с който фирмите разполагат – техните 
служители. 

В настоящите условия на непредсказуема и 
турбулентна среда, вече не е достатъчно компа-
ниите да имат успешен бизнес модел, за да бъ-
дат устойчиви и конкурентоспособни. Те трябва 
да обърнат особено внимание на правилното 
управление на човешкия капитал в този модел, 
защото хората са в основата на успеха на всяка 
една организация. 

В съвременната управленска теория под „чо-
вешки капитал” се разбира запаса от знания, на-
вици и способности, които притежава всеки чо-
век и които могат да се използват от него както 
в процеса на производство, така и с потребител-
ска цел (Bottone, 2008). По своята същност и 
предназначение изграждането и управлението 
на човешкия капитал поставя изисквания, насо-
чени както към общата ефективност на органи-
зацията, така и към прилагането на конкретни 

действия и препоръки, стимулиращи постоян-
ното развитие на личността и екипите. 

Следвайки възгледите на Hall (1992), можем 
да твърдим, че човешките ресурси генерират 
функционални способности, благодарение на 
опита, уменията, ценностите и степента на ин-
тегрираност в организацията. Тези способности 
са източник на конкурентно предимство. Той 
смята, че човешките ресурси създават и под-
държат конкурентно предимство и съответно 
растеж за бизнеса чрез развитие на компетент-
ността. 

Ако ресурсите са стратегически за фирмата, 
т.е. те са ограничени, ценни, незаменими, труд-
ни за трансфериране, специфични и т.н., това е 
така, защото ръководството прилага политики, 
които правят това възможно – намерило е и е 
привлякло ключовите служители, предложило 
им е задоволително възнаграждение, обучило ги 
е в нови умения и ги е мотивирало в техните 
инициативи. Wright и McMahan (1992) разкри-
ват връзката между стратегия, дейности по уп-
равление на човешките ресурси и развитие на 
човешкия капитал. Mueller (1994) коментира 
стратегическата употреба на човешките ресур-
си. Aryee (1994) изучава човешките ресурси, ка-
то източник на конкурентно предимство и рас-
теж на национално ниво. Lado и Wilson (1994) 
изследват как дейностите по управлението на 
човешките ресурси спомагат или пречат на раз-
витието на компетентностите. 

Всички тези изследвания доказват, че на 
служителите трябва да се предоставят инициа-
тиви, да се даде възможност за обучение, да се 
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мотивират и развиват. Тази теза намира израз в 
създаването и прилагането на нови мерки в дей-
ностите набор, подбор, възнаграждение, обуче-
ние и оценка на представянето. 
А. Процес на наемане 
Процесът на наемане обхваща три стъпки. 

Планиране – състои се в откриване на позиция с 
определени отговорности. Подбор – решението 
за наемане на кандидат за позицията. Ориента-
ция – интегрирането на новия служител във 
фирмата. 

При наемането ръководството на организа-
цията избира хора, които да се адаптират не са-
мо към длъжността, а и към фирмата като цяло. 
Служителите трябва да споделят същите цен-
ности и вярвания. Следователно по време на 
подбора трябва да се анализират не само насто-
ящите и бъдещи нужди от компетентност, но и 
настоящия и бъдещ потенциал на човешките ре-
сурси. В тази връзка различаваме 3 вида компе-
тентности: 

− Стратегическа – центъра на конкурентното 
предимство, обединяващи всички онези длъж-
ности, които директно спомагат за създаването 
на стойност и задоволяване потребностите на 
клиентите; 

− Периферна – от голямо значение за пра-
вилното функциониране на фирмата, но недоп-
ринасяща за задоволяване на потребностите на 
клиентите; 

− Външна – включва онези дейности, които 
не са директно свързани с основната дейност на 
фирмата и могат да се извършат с подизпълни-
тел. 

След етапа на подбор, следва важният мо-
мент на ориентация на човешките ресурси. Той 
помага на новия служител да се запознае с но-
вото си работно място, колеги, ръководители. 
Този етап трябва да включва предоставяне на 
информация за фирмата, длъжността и условия-
та на работа и за това какво е очакваното пове-
дение на работното място. 
Б. Възнаграждение 
Заплащането трябва да отразява не само 

длъжността, но и стойността създадена от слу-
жителя. Така се анализират трите аспекта на ин-
дивида (компетентност, поведение и потенци-
ал), представянето му и неговата надеждност. 
В. Обучение и кариерно развитие 
Обикновено организацията обучава своите 

служители, за да повиши производителността 

им. Така се развиват онези способности, които 
са от основно значение за по-бързото и по-
добро изпълнение на задачите. Кариерното раз-
витие се състои в оценка на способностите и 
възможностите на служителя, дефиниране на 
неговите цели и предоставяне на възможности, 
необходими за постигане на тези цели. Служи-
телят не само получава умения за по-добра ра-
бота, но и умения които ще му предоставят дос-
тъп до друга длъжности в тази или друга фирма. 
Г. Оценка на представянето 
Справедливата оценка е най-важна за да про-

вокира духа и да стимулира човешката пригод-
ност и удовлетвореност от труда. Прилагането 
на една регламентирана и обективна оценка га-
рантира на организацията сигурност във време-
то, че целите, които планира да постигне, са из-
пълними от гледна точка на персонала. Понас-
тоящем оценката на представянето се използва 
не само за вземане на решения относно възнаг-
раждения или съкращения, но и за да се опреде-
лят причините за лошо представяне и да се 
очертаят мерките за обучение или промяна на 
позиции.  

Посочените констатации за връзката между 
качеството на човешкия капитал и бизнес рас-
тежа намират практическо отражение в редица 
изследвания. Едно от тях е това на Артур (1990, 
1992, 1994). Той събира информация за 30 аме-
рикански стоманолеярни завода. Изследването 
му се базира на изучаване на влиянието на 
ефективността на труда и равнището на брака 
посредством стратегията на контрола и страте-
гията на привързаност. Според Артур, реализа-
цията на стратегията на контрола води до такива 
съпътстващи резултати като принудително под-
чинение на работещите на правилата и изпълне-
нието на процедурите, слаба привързаност, не-
достатъчно обучение, ниско равнище на работна 
заплата и висок дял на работещите, получаващи 
„бонуси“ в края на годината или други видове 
стимулиране при достигане на заложените ре-
зултати. 

Сравнявайки заводите със стратегия за висо-
ка степен на привързаност с тези, в които при-
лагат стратегия на контрола, Артур установява, 
че първите имат значително по-високо равнище 
на производителност и качество. Средното рав-
нище на текучество на кадри в заводите с висо-
ка степен на привързаност било практически 
два пъти по-малко, отколкото при заводите с 
ниска степен на привързаност. 
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Артур се опитва да определи зависимостта 
на ефективността на работата от степента на съ-
ответствие между стратегията за УЧР и бизнес 
стратегията. Той разглежда съответствието като 
резултат на комбинации на ниско разходна биз-
нес стратегия с ориентираната към контрол кад-
рова стратегия, а също като комбинация на ба-
зова стратегия на диференциация и кадрова 
стратегия на привързаност. Артур действително 
открива, че заводите, практикуващи стратегия 
на диференциране и съответствие били 25% по-
производителни, отколкото тези, в които не се 
наблюдава съответствие. 

Хюслид (1995) провежда друго изследване за 
влиянието на практиката на УЧР върху растежа 
на компаниите по метода на анализиране на ре-
зултатите от анкетирани сътрудници на 968 
американски компании. Общото, което той отк-
рива е, че при увеличаване ефективността на 
методите на работа настъпва значително спада-
не на текучеството на служителите и съществе-
но увеличение на производителността и печал-
бата. Авторът проверява следните хипотези:  

• Използване на високоефективни методи 
на работа; 

• Развитие на високоефективни методи на 
работа на основата на принципа на допълнител-
ност и синергия; 

• Съгласуване на организационната система 
за високо ефективна работа с конкурентната 
стратегия. 

Ето и част от въпросите, които задава на 
представителите на компании: 

1) Каква част от работещите е включена във 
формалната информационна програма? 

2) Каква част от общия брой работа офици-
ално се анализира? 

3) Каква част от вакантните места за послед-
ните няколко години са запълнени чрез вътре-
шен подбор? 

4) С каква част от работещите регулярно се 
правят анкети? 

5) Каква част от работещите участват в таки-
ва програми като „качество на живота на рабо-
тещите“ или „кръжоци по качество“? 

6) Каква част от работещите участват в орга-
низационните програми за стимулиране или 
участват в разпределението на печалбата, или 
доходите? 

7) Колко часа се е обучавал средностатисти-
ческия сътрудник за последната година? 

8) Каква част от работещите се възползват 
от официални процедури и/или от системата за 
уреждане на жалбите? 

9) Каква част от работещите са правили тест 
за съответствие с длъжността преди наемането? 

10) Каква част от работещите са преминали 
през атестационно интервю за определяне на 
техните компетентности? 

11) Каква част от работещите получават 
официална оценка за тяхната работа? 

12) Кои от следните правила при издигане в 
кариерата се използват най-често: 

• Изключителна оценка за постиженията 
или заслугите; 

• Прослужени години сред сътрудниците, 
съответстващи на минималното изискване за 
оценка на постиженията; 

• Прослужени години. 
13) Колко квалифицирани кандидати се падат 

средно на всяко от петте най-често запълвани 
вакантни места? 

Зависими промени в това изследване са: 
средно годишно равнище на текучеството на 
служителите, дял от продажбите, падащи се на 
един сътрудник и финансовата ефективност на 
организацията, измерена в икономическа печал-
ба (чист доход на акционер) и счетоводна пе-
чалба (величина на печалбата, съдържаща се във 
финансовата отчетност). 

Въз основа на обработка на резултатите от 
въпросниците Хюслид прави следните изводи: 

• Текучеството на служители се определя 
от тяхната квалификацията и организационната 
структура; 

• Производителността е обусловена от мо-
тивацията на сътрудниците; 

•  Финансовите резултати се определят от 
квалификацията на сътрудниците, мотивацията 
и организационната структура; 

• Намаляване на стандартното отклонение 
при използване на всеки вид практика на чо-
вешки ресурси с един пункт снижава текучест-
вото с 1,3%; 

• Увеличаването на стандартното отклоне-
ние при използване на практика на човешките 
ресурси с един пункт увеличава обема на про-
дажби средно с 27 044 долара, падащи се на 
един сътрудник; 

• Увеличаването на стандартното отклоне-
ние при използване практиката на ЧР с един 
пункт увеличава печалбата с 18 681 долара, па-
дащи се на един сътрудник. 
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Изводът, които прави Хюслид е, че високое-
фективните методи на работа снижават текучес-
твото и увеличават производителността на тру-
да. 

Това изследване обаче не открива убедител-
ни факти за това, че вътрешното и външното 
съответствие увеличават ефективността на ор-
ганизацията и водят до нейния растеж. Затова 
авторът е стигнал до извода, че простото прие-
мане на високоефективната работна практика е 
по-важно, отколкото усилията по вътрешната 
съгласуваност с конкретната стратегия на орга-

низацията. Въпреки това той е убеден в това, че 
„теоретическите аргументи в полза на вътреш-
ното и външното съответствие остават непоко-
лебими“. 

Бекер, Хюслид, Пикус и Спрат (1997) обоб-
щават резултатите от няколко самостоятелни 
или асоциирани изследователски проекти по 
изучаване на зависимостта между УЧР и ефек-
тивността на организацията. Изследванията би-
ли съсредоточени върху изучаване на стратеги-
ческото влияние на дохода на акционерите. Мо-
делът на тези отношения е показан на фигура 1. 

 

 
Фиг.1. Модел на зависимостта на човешките ресурси и дохода на акционерите 

Въпросите, с които се измерва зависимостта на 
бизнес растежа (дохода на акционерите) от чо-
вешките ресурси в организацията, са следните: 

1. Имате ли точния брой хора, заети в 
организацията? 

− има ли система за индикиране на свръхна-
емане, сравнявате ли броя на служителите па-
дащи се на единица продажби с този на конку-
рентите? 

− липсват ли ви хора на ключови места? 
− обвързани ли са заплатите с продуктив-

ността и представянето?  
− ефективна ли е бонусната програма? 
2. Развивате ли хората, които имате 

(умения и компетенции)? 
− има ли във вашата фирма връзка между 

разходите за обучение и доходността? 

− има ли резултати в представянето след обу-
чение –% увеличение в доходността като резултат 
от всеки 100 лева похарчени за обучение? 

− обучението фактор ли е за намаляване на 
разликата между текущите и необходимите в 
бъдеще компетенции на служителите?  

− наемате ли хора със знания и умения, кои-
то биха ви осигурили конкурентно предимство 

3. Задържате ли най-добрите си хора по-
вече, отколкото конкурентите? 

− % текучество на ключов персонал? 
− % текучество на служители с най-добри 

постижения? 
− % текучество на служители с ключови 

компетенции? 
− % текучество на служители на позиции, за 
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които трудно се набират хора? 
4. Доволни ли са служителите? 
− служителите смятат ли, че тази година са 

по-доволни от отношението към тях в сравнение 
с миналата година? 

− имате ли данни за това, какво е влиянието 
на удовлетвореността на служителите върху 
продуктивността?  

− програмата за бонуси чрез акции доприна-
ся ли за/ или намалява стойността на организа-
цията? 

− с какво ЧК е допринесъл за увеличаване 
стойността на организацията? 

5. Настроена ли е общата HR стратегия 
към общата стратегия на организацията? 

− каква е общата ЧР стратегия? 
− тя променя ли се адекватно, в съответствие 

с промяната на бизнес нуждите? 
− правите ли конкурентен анализ (общо и по 

функции), за да видите къде има необходимост 
от промяна в друга насока на усилията с цел по-
беждаване на конкурентите във всяка ЧР кате-
гория? 

− ЧР стратегията подсилва ли корпоративни-
те ценности и култура? 

На тази база, Хюслид и Бекер (1996) разработ-
ват индексите на системите за УЧР, отразяващи 
степента на внедряване на високоефективните 
работни системи в 740 компании. Те откриват, че 
компании с по-висок индекс, при други равни 
условия, демонстрират икономически и статис-
тически значими равнища на организационна 
ефективност. По-нататък те пресмятат, че значи-
телните изменения в качеството на тези работни 
системи са свързани с измененията в пазарната 
стойност на компаниите от 15 000 до 60 000 до-
лара, падащи се на един сътрудник. Те предпола-
гат, че прецизно разработената и използвана сис-
тема за УЧР представлява значителен икономи-
чески актив на организацията, макар изследване-
то й да не разкрива точно по какъв начин такава 
система създава стойности. 

Бекер, по този повод отбелязва следното: 
„Системите на УЧР оказват влияние върху 

печалбата само тогава, когато те са вградени в 
управленската инфраструктура и помагат на ор-
ганизацията да постигне важни резултати, таки-
ва като съкращение на сроковете за разработва-
не на нови продукти, подобряване обслужване-
то на потребителите, съкращаване текучеството 
сред висококвалифицирани сътрудници и т.н.“ 

Ефективността на организацията се измерва 

чрез показателите за производителност на труда 
спрямо средно отрасловата величина и печалба, 
падаща се на един сътрудник. 

Резултатите се изразяват в процентни изме-
нения на ефективността, спрямо зависимостта 
от изследвания фактор: 

• Удовлетворението от работата обяснявало 
5-процентната разлика между компаниите по 
показателя за доходност на организацията и 16-
процентната разлика в производителността; 

• Организационната култура обяснявала 10-
процентната разлика в доходността и 29-
процентната разлика в производителността; 

• Наличието на стратегия за УЧР обяснява-
ла 19-процентната разлика в доходността и 18-
процентната разлика в производителността. 

Този анализ показва пряката зависимост меж-
ду нагласите на сътрудниците, организационната 
култура, стратегията за УЧР и ефективността на 
организацията и следователно нейния растеж. 
Особено убедително тази зависимост се проявява 
между ефективността и стратегията за УЧР. Ако 
мениджърите се стремят да повлияят върху 
ефективността на своите компании, най-важната 
област е управлението на човешките ресурси. 

Изводите, получени от Института за разви-
тие на човешките ресурси (IPD, 2016), се заклю-
чават в това, че привързаността на сътрудници-
те и позитивния психологически климат са ре-
шаващи фактори за подобрение на ефектив-
ността на организацията. Два вида практики на 
човешките ресурси са определени като особено 
важни: първо, привличане на сътрудници с не-
обходимите знания и умения и второ, организа-
ционно проектиране на длъжности, поставящи 
ударението върху израстването на личността и 
върху отговорността. 

Процесите на вземане на решения, на конт-
рол и на поставяне на цели в такива високо 
ефективни организации са децентрализирани и 
имат съвместен характер на всички нива на ор-
ганизацията. Това предполага доверие между 
подчинените и ръководителите по всички въп-
роси. Информацията се движи бързо по различ-
ните нива в организацията, точна е и неизкриве-
на. Вземането на решения се осъществява съв-
местно от мениджърите и подчинените. Ръково-
дителите са отговорни за развитието на човеш-
ките ресурси и осигуряват непрекъснат процес 
на тяхното обучение. 

Представително изследване извършено от 
Gallup Management Journal (2017) сред 1000 
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служители в САЩ, показва, че успешни и 
умеещи да привличат високоефективни 
служители са тези работодатели, които:  

− Са истински съпричастни към непрекъсна-
тото усъвършенстване на своите служители. Те 
инвестират непрекъснато в обучение и развитие. 

− Възнаграждават и повишават според ре-
зултатите. Те работят с взискателни системи за 
оценка на работата.  

− Развиват култура на поемане на рискове, 
възнаграждават онези, които рискуват и не 
уволняват онези, които са рискували, но са се 
провалили. 

− Придържат се към строги стандарти при 
назначаване на нови служители. 

− Предпочитаните работодатели са печелив-
ши и развиващи се. 

Изследване на Grant Thornton (2017) сред 
Топ 100 на най-добрите работодатели във Вели-
кобритания, от друга страна, показва, че: 

− Предпочитаната форма на организация на 
работа е екипната работа (52%) за разлика от ра-
ботата в строга йерархична подчиненост (33%). 

− 95% от изследваните компании заявяват, че 
служителите им истински се забавляват на ра-
бота. 

− В 75% от компаниите събиранията за питие 
вън от работа с колеги и шефове е нормална 
практика. 

− В 56% от изследваните компании нефор-
малното облекло е нормална практика, а само в 
16% се държи на официалните дрехи. 

− Сред най-важните фактори за постигане на 
бизнес целите са посочени силното лидерство 
(88%) и ефективната комуникация (77%). 

Извършено от Manpower Group (2017) из-
следване за заетостта в България през първото 
тримесечие на 2017 г. сред 620 работодатели 
показва, че най-голям ръст се очаква в броя на 
наетите в сектор „финанси, застраховане, 
недвижими имоти и бизнес услуги”, където 
нетната прогноза за заетостта е за +24%. От 
друга страна за трета поредна година приходите 
и печалбата на фирмите, опериращи в сектор 
недвижими имоти растат, като най-осезаем е 
ръста за 2016, спрямо 2015 г. – 12% по данни на 
НАП (Лазарова, 2017). 

Ние проведохме изследване сред служителите 
на 3 компании за недвижими имоти – 
BULGARIAN PROPERTIES, iBrokers, RE/MAX 
Premier, за да преценим каква е ролята на 
човешкия капитал за реализираните ръстове и 

печалба от тези фирми през последните години. 
Изследването беше проведено чрез уеб-базирана 
методика. Инструментите бяха публикувани в 
Интернет платформа, която позволява 
автоматичното изпращане на отговорите на 
участниците и възможност да попълнят 
въпросника от удобно за тях място и време. Този 
подход при провеждане на проучването беше 
предпочетен пред класическото попълване на 
хартиен носител по две основни причини. Първо, 
така имахме възможност да ускорим процеса по 
събиране на отговорите на участници. Второ, по 
този начин се гарантира конфиденциалността на 
отговорите и анонимността им, което очакваме да 
е допринесло за откровеността им. За целите на 
настоящата статия, ще представим по-важните 
резултатите от изследването: 

- 65,3% от анкетираните служители са по-
скоро удовлетворени от своите работодатели 
като цяло. 

- 18,9% от служителите са напълно доволни 
и нямат забележки към условията на работа в 
компанията. 

- Относителният дял на напълно и по-скоро 
неудовлетворените е 10,7% – т.е. за тези служи-
тели се предполага, че могат да напуснат ком-
панията при предлагане на по-добри условия на 
работа. 

- Служителите в най-голяма степен са до-
волни от естеството им на работа към момента. 

- По-ниски нива на удовлетвореност се ре-
гистрират по отношение на възможностите за 
развитие на личните умения. 

Изводи 
Изводите, които можем да направим са, че: 
1. Удовлетворените служители са много по-

ефективни и допринасят за растежа на бизнеса; 
2. Задържането на назначените сътрудници е 

много по-рентабилно в сравнение с привличане-
то на нови; 

3. Доволните служители и работници е мно-
го по-вероятно да бъдат лоялни и съпричастни 
към фирмата и фирмената политика;  

4. Лоялните работници и служители стават 
все по-ефективни, „рентабилни“ за компанията 
в хода на времето;  

5. Удовлетворените работници и служители 
са безплатни и високо ефективни рекламни 
промотори на предлаганите от фирмата услуги; 

6. Неудовлетворените работници и служите-
ли рядко се оплакват, те просто напускат; 
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7. Предоставяните на работниците и служи-
телите допълнителни придобивки често пъти 
влияят по-силно върху удовлетвореността и 
респ. върху лоялността им, в сравнение с основ-
ните и допълнителни възнаграждения; 

8. Показването на загриженост и зачитане на 
мненията на служителите е важен фактор за 
удовлетвореността и лоялността; 

9. Оповестяване на положителните нагласи и 
оценки за успехите, резултатите и добрите прак-
тики на ръководството на компаниите е мощен и 
убедителен вътрешен ПР, водещ до повишаване 
на индивидуалната удовлетвореност. 

Заключение 
Удовлетвореността на служителите намира 

пряко отражение в тяхното поведение: те пови-
шават продуктивността си, отсъстват по-малко 
от работа, имат по-добро индивидуално и екип-
но представяне, по-високо удовлетворени и ло-
ялни са. Тя оказва непряко въздействие върху 
подобряване на качество на продуктите и услу-
гите, увеличаване на пазарния дял, устойчив па-
зарен растеж и печалба. Всеки мениджър, който 
успее правилно да комуникира със служителите 
си, да им осигури нужната мотивация за изпъл-
нение на поставените задачи и вдъхва увере-
ност, че вложените усилия ще се окажат успеш-
ни, ще успее да реализира растеж и просперитет 
за бизнеса си. 
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