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02. Използвани съкращения

АПС анализ на потока на стойността
БЗПЕ Баланс на знания – произведено в Европа 
БСПЕ балансирана система от показатели за ефективност
БСЛЗК Баварски съюз на лекарите, работещи със здравната каса
ВМУ всеки може да участва
ГДРП Германското дружество за ръководство / управление на персонала
ГОИ Глобална отчетна инициатива
ГТК Германски Търговски кодекс
ЕБПРД еквивалентни бройки на пълен работен ден
ЕБВР Европейската банка за възстановяване и развитие
ЗБР здраве и безопасност при работа
ИЕП информация и експертиза на персонала
ИК индикаторен клас
ИТ информационни технологии
ИТТ Институт по труд и техника (Гелзенкирхен, Германия)
КИИ ключови индикатори за изпълнение
КИС кадрова информационна система
КПК контролинг на повишаване на квалификацията
КТД колективен трудов договор
КФУ ключови фактори за успех
МБРД международна база данни за развитие
МРПО мениджър с разширени права и отговорности
НзС надзорен съвет
НПО неправителствена организация
ОИО организация и индивидуално обучение
ОПР отчет за приходи и разходи
ПвЕ подобряване в екип
ПСДС пресмятане на създадената добавената стойност
РПРД брой на работещи на пълен работен ден
РП развитие на персонала
СОМ самообслужващи уеб-базирани / мобилни технологии за мениджъра в 

УЧР 
СОС самообслужващи уеб-базирани / мобилни технологии за сътрудника в 

УЧР
СОСд система, организация и самодисциплина
ТИ традиционни интервюта 
ТКДС тотален коефициент на създадена добавена стойност
ТППО тотална поддръжка на производственото оборудване
УС управителен съвет
УЧК управление на човешкия капитал
УЧР управление на човешките ресурси
ФРГ Федерална Република Германия
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ФРД фирмено рационализаторско дело 
ЦО център за оценяване
ЦФ централна функция 
ЧР човешки ресурси
ЧСРРВ часове на свободно регулируемо работно време (плаващо)

AGB Allgemeine Geschäftsbedingungen (Общи условия за доставка и плаща-
не – Terms of delivery and payment)

ACC Area Control (ръководство на движението в района)
ArbZG Arbeitszeitgesetz (Закон за работното време)
APP Approach Control (ръководство на захожданията и излитанията)
BDZV Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (Федералeн съюз на германски-

те издатели на вестници)
BetrrVG Betriebsverfssungsgesetz (Закон за работническите съвети)
BP British Petroleum 
BSC Balanced Scorecard (балансирана система от показатели за ефективност)
BVW betriebliches Vorschlagswesen (фирмено рационализаторско дело)
CFO Chief Financial Officer (главeн финансов директор)
СIP Continuous Improvement Program (програма за непрекъснато подобре-

ние)
CREPID Cascio-Ramos Estimate of Performance in Dollars
DAX Deutscher Aktienindex (германски фондов индекс на акциите)
DezBer Dezentrale Berichtsdatenbank (децентрална база с данни – отчети)
DezBud Dezentrale Budgetdatenbank (децентрална база с данни – бюджет)
DGFP Deutsche Gesellschaft für Personalführung (Германско дружество за ръко-

водство / управление на персонала)
E-Banking електронно банкиране
EBITDA Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (печалба 

преди лихви, данъци, обезценяване и амортизация)
EDI Electronic Data Interchange (уеб-електронна обмяна на данни)
EHRM електронно УЧР 
EMAS Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und die Umwelt-

betriebsprüfung / Eco-Management and Audit Scheme (система на ЕС за 
екологичен мениджмънт и одит)

EIS Executive Information System (система, осигуряваща информации за 
предприятието и подпомагаща мениджмънта)

E-learning електронно обучение
ERA Entgeltrahmenabkommen (рамково споразумение за възнагражденията в 

металообработващата и електротехническа промишленост в Германия)
ESS Employee Self Service (самообслужващи уеб-базирани / мобилни техно-

логии за сътрудника в УЧР – СОС)
FMEA Failure Mode and Effects Analysis (анализ на възможности за грешки и 

въздействия)
FTE Full Time Equivalente (еквивалентни единици на пълен работен ден)
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GRI Global Reporting Initiаtive (Глобална отчетна инициатива)
HGB Handelsgesetzbuch (Търговски кодекс)
HRM Human Ressource Management (УЧР)
HWV Höhere Wirtschafts- und Verwaltungsschule (ВВВисше икономическо и 

административно училище в Швейцария
IAT Institut Arbeit und Technik (Институт по труд и техника)
IAS International Accounting Standards (Международните счетоводни стандар-

ти – МСС)
IDD International Development Database (международна база данни за разви-

тие)
InCaS Intellectual Capital Statement – Made in Europe (Баланс на знания – про-

изведено в Европа) 
IFRS International Financial Reporting Standards (Международни стандарти за 

финансово отчитане – МСФО)
IPK (Fraunhofer) Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik 

(Фраунхофер Институт за производствени съоръжения и конструк-цион-
на техника)

IÖW und 
future e.V.

Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (Институт за екологично сто-
панско изследване) и Бъдеще – регистрирано сдружение)

ISEA International Standard on Assurance Engagements (Международен одитор-
ски стандарт за ангажименти за изразяване на сигурност МСАИС)

ISO International Organization for Standardization (Международнa организация 
по стандартизация)

Je-ka-mi Jeder kann mitmachen (всеки може да участва)
KPIs Key Performance Indicators (ключови индикатори за изпълнение – КИИ)
KSFs Key Success Factors (ключови фактори за успех)
KSchG Kündigungsschutzgesetz (Закон за защита от уволнение)
KVB Kassenärztliche Vereinigung Bayerns(Сдружение на лекарите в Бавария, 

работещи със здравната каса)
LA Labour Practices and Decent Work (Трудови практики и достойни условия 

на труд)
MD Management Development (развитие на мениджмънта – РМ)
MSS Management Self Service (самообслужващи уеб-базирани / мобилни тех-

нологии за мениджъра в УЧР) 
MTU Motoren- und Turbinen-Union
MuSchG Gesetz zum Schutz der erwerbstätigen Mutter (Закон за защита на работе-

щата майка) 
OEE Overal Equipment Effectiveness (обща ефективност на оборудването)
OIL Organisation and Individual Learning (oрганизация и индивидуално обуче-

ние)
ÖCI Österreichisches Controller-Institut (Австрийски Контролер-Институт)
РIB Personal-Information und -Begutachtung (информация и експертиза на 

персонала)
POWER P – Partnerchip / партньорство; O – Open Mind / открито изразяване на 

мнение; W –Winning Team / печеливш екип; E – Empowerment / деле-
гиране на права и отговорности; R – Results of Excellence / съвършени 
резултати от постигнатото
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QCPC Quality Control Process Chart (контролна карта за регулиране на качест-
вото)

ROI Return on Investment (възвращаемост на инвестициите)
SAP BW SAP Business Warehouse (система склад данни на SAP)
SAP CO SAP Controling (система за контролинг на SAP) 
SAP FI SAP Finanzwesen (система за финанси на SAP) 
SAP HR SAP Human Resource (система за ЧР на SAP) 
SBB Small Business Bible 
SGB Sozialgesetzbuch (Социален кодекс)
SCM Supply-Chain-Management (планиране и управление на доставна верига)
SOS System, Organisation, Selbstdisziplin (система, организация и самодисци-

плина) 
TAT Turn Around Times (времена за производствена обработка)
TPM Total Productive Maintenance (тотална поддръжка на производствено 

оборудване)
TQW Totaler Wertschöpfungsquotient (тотален коефициент на създадена добаве-

на стойност)
UNEP United Nations Environment Programme (Програма на ООН за околна 

среда)
US-GAAP US-Generally Accepted Accounting Principles (Общоприети счетоводни 

принципи на САЩ)
ViT  Verbesserung im Team (подобряване в екип)
VDZ  Verband Deutscher Zeitschriftenverleger(Съюз на германските издатели на 

списания)
WSA Wertstromanalyse (анализ на потока на стойността – value stream analysis) 
WWF World Wildlife Fund (Световeн фонд за дивата природа) 
ZPD  Zentrum für Personaldienste (център за услуги по персонала)
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03. Въведение

Целта на този сборник с добри практики по контролинг на персонала е да представи 
ролята и значението на приложението му като функция, която пронизва всички основни 
функции на управлението на човешките ресурси, за да осигури ефективното, икономиче-
ски издържано използване на този най-важен ресурс в предприятието. Той идва и като 
конкретизация на теоретичните постановки на предхождащото в проекта ръководство по 
контролинг на персонала във връзка с глобалната отчетна инициатива.

„Управлението на персонала / човешките ресурси (УЧР) има за задача да формира рабо-
тоспособността на персонала. Стратегията на предприятието задава посоката, в която се 
движи ръководството и персонала. Между тях има взаимозависимост. Силата на регули-
ращите импулси на управлението на персонала са важен фактор за професионализация, 
но и фирмената стратегия също може да изясни каква работоспособност на човешкия 
ресурс е нужна. В този процес е видно доколко действено УЧР може да влияе на разви-
тието на персонала.

Контролингът на персонала е важна предпоставка за това: той прави прозрачни дейст-
вията и резултатите на УЧР и помага за повишаване на професионализацията на УЧР 
в предприятието.

Всеки отговорен мениджър по персонал прави добре, инвестирайки във функциониращ 
контролинг на персонала. Анализът в практиката сочи, че не е достатъчно да се обучава 
само контролингово мислене в звената по персонал. Едва институционализирането на 
тази функция води до нейната пълна действеност, както сочи изследване на ГДРП. Още 
един аргумент подчертава нуждата от организационно вграждане на контролинга на 
персонала в предприятието: този контролинг свързва логиката на контролера с изисква-
нията, произтичащи от формирането на фирмените социални структури. За това е нуж-
на специална експертиза, тъй като актьорите от двата свята, на УЧР и на класическия 
контролинг, трябва да са във фирмата и да притежават качества на бизнес партньори. 
Това е една предизвикателна и важна задача – контролерите по персонал са вътрешните 
икономически консултанти на вземащите решения мениджъри по персонал, действащи 
като навигатори за постигане на целите” (Гюнтер Флайг, член на УС на Даймлер АД, 
председател на УС на ГДРП – Германско дружество за ръководство на персонала / 
DGFP) (27, стр. 13).

„През 90-те години на миналия век в някои предприятия възникна една нова функция 
на икономиката на предприятието, която се занимаваше систематично с показатели за 
персонала, погрижи се за повече прозрачност на свързаните с персонала дейности и даде 
насочващи импулси за предприемаческа работа с персонала… Той вече е утвърдена функ-
ция в германските предприятия. Една анкета през 2007 г. сред фирмите членове на дру-
жеството показа, че във всяко второ предприятие има щатни контролери по персонал, 
които изпълняват голяма част от дейностите по този контролинг в предприятията. 52 % 
от участниците в допитването се определиха при оценката на зрелостта на контролинга 
на персонала… като напреднали в прилагането му.

Не само тази степен на институционализиране е нова. Ново измерение през последните 
години придобиха и въпросите за контролинга на персонала. Системи за управление, 
основани на показатели, базиращи се на комфортни информационни системи за персо-
нала, се разпространиха много и правят възможен контролинг на персонала, който е в 
състояние да доставя в реално време обработени и значими за решенията информации...“ 
(проф. Геролд Фрик, главен секретар на ГДРП) (27, стр. 15).

Контролингът на персонала е обособен като функция на УЧР в немскоезична Европа, 
където се ползва с най-голямо теоретично внимание и намира все по-широко прак-
тическо приложение. Затова в този материал примерите, с едно изключение, са от 
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немскоезичните европейски страни. Те поясняват теоретично някои неразгледани въпро-
си в предходното ръководство по контролинг на персонала и дават примери за приложе-
нието му в следните функции на управлението на човешките ресурси:

• развитие на персонала и повишаване на квалификацията,
• развитие на мениджмънта,
• планиране и управление на потребността и наличността на персонал,
• управление на работното време,
• управление на производителността,
• маркетинг и снабдяване (рекрутиране и селектиране) с персонал,
• използване на персонала,
• ръководство на персонала,
• административно обслужване на персонала,
• освобождаване на персонала,
• международна ориентация на контролинга на персонала.

Дадени са и примери за финансово ориентираното управление на персонала: оценка на 
човешкия капитал, баланс на знанията като нематериални активи, използване на пресмя-
тането на добавената стойност.

В повечето примери се представят и много показатели, използвани от контролинга на 
персонала, както и обвързването им в система.

Има пример за приложението на контролинга на персонал и в публичната администра-
ция, както и данни от проучвания на приложението на контролинга на персонала.

Представени са и модерни инструменти на контролинга, които все повече навлизат в 
практиката с развитието на информационните технологии.

Дадени са примери на учебни програми за повишаване квалификацията на контролерите 
по персонал.

Публикувани са извадки от Доклада за устойчиво развитие на Пощенска банка, една от 
двете български организации (с Глобул), записани в регистъра на Глобалната отчетна 
инициатива (ГОИ / Global Reporting Initiative (GRI), както и от този на един германски 
медиен концерн. Целта не е толкова сравнение на подхода им, а показване мястото на 
показателите на контролинга на персонала в доказването на устойчивото развитие на 
предприятията.

Представени са установените с анализи тенденции в развитието на управлението на пер-
сонала и контролинга на персонала в Германия. Това е важно, защото в ръководството бе 
показан историческия ход на контролинга, а тук могат да се разберат новите тенденции.

Контролингът на персонала се развива динамично. В началото на преден план са били 
все още важните: количествено планиране на персонала, контролът на отклоненията и 
съответният анализ. Контролерът по персонал е бил и доставчик на цифри, и отговорник 
за статистиката на персонала. След това на преден план излизат системите от показатели 
и контролингът на разходите за персонал. В средата на 90-те години на миналия век се 
поставя и въпросът за икономическите резултати на самия отдел по персонал / УЧР.

Днес в германските предприятия се наблюдава значително нарастване на значението на 
контролинга на персонала. Проучване през 2006 г. сочи, че като учебна дисциплина тя 
ще има най-бързо растящо значение през следващите пет години (25, стр. 261). Това по-
твърждава и проучване сред членовете на ГДРП от 2007 г.: 82 % от анкетираните посоч-
ват, че контролингът на персонала през изминалите три години е увеличил много (39 %) 
и отчасти (43 %) значението си, а 87 % изхождат от това, че той ще увеличи значимостта 
си през следващите три години (25, стр. 262).
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Контролингът на персонала вече не е насочен само към миналото. Той се е превърнал 
в активен помощник на ориентираното към бизнеса УЧР.

Контролингът на персонала на бъдещето може най-лесно да се характеризира с подхода 
”Правим ли нещата правилно – и правим ли правилните неща?”

Дейността не се свързва вече само със статичната характеристика на понятието “to 
control” – проверявам, контролирам, а се обяснява с динамичното разбиране – управля-
вам, насочвам, регулирам. Целта е контролингът на персонала да се утвърди като важна 
функция на УЧР и същевременно като стратегически партньор на фирменото ръковод-
ство. Кои инструменти характеризират тази негова насоченост? Анализът на теорията и 
практиката посочва:

• управление на риска от и за персонала,
• стойностно ориентирания контролинг,
• оценката на човешкия капитал,
• управлението на процесите,
• регулиране на работата с персонала,
• оптимизиране на непреките присъщи разходи на УЧР,
• сценарийни методи,
• карта на идеите,
• единна технология (25, стр. 265).

Това продължава да предпоставя качественото и количественото планиране на персонала 
и информационната отчетност, които трябва да отговарят на днешната бизнес политика 
и да съдържат разглеждане на миналото, ориентиран към решения анализ и прогноза за 
бъдещето.

Насоченият към бъдещето контролинг на персонала трябва да е структуриран по це-
леви групи, да изхожда от различни целеви полета и да използва съответните ключови 
индикатори за изпълнение – КИИ (Key Performance Indicators -KRIs). Основата за това 
е стратегията на персонала, изведена от и насочена към фирмената стратегия. От тях 
контролингът на персонала разработва и КИИ.

Следвайки тази логика, контролингът на персонал стига до стратегическото управление 
на работата с персонала и първоначално до измерване, а по-късно и до повишаване на 
създаваната от персонала добавена стойност със съответните инструменти и показатели, 
за да се повиши приносът на персонала за резултатите и фирмения успех.

Контролингът на ЧР е особено важен и във времето на галопиращата глобализация. Той 
трябва все повече да се утвърждава като партньор в бизнеса. За целта особено важна е 
помощта му за активните и насочени към бъдещото действия на УЧР:

• разработка на сценарии за бъдещето и съставяне на прогнози,
• стратегически концентрирано използване на ресурсите му,
• уеднаквяване на дефиниции и системи за УЧР,
• прилагането на управление на разходите и анализ на стойностния му принос.

Осигуряването на прозрачни и достоверни информации, отговарящи на предходните 
изисквания, ще го превърне в неотменим партньор на всяко истинско фирмено ръко-
водство.

Тези практики не могат да се копират директно в българската практика. Те могат и тряб-
ва да послужат за ориентирането на мислещите собственици и творчески мениджъри да 
разберат същината на контролинга на персонала, да усетят тенденциите и да се подгот-
вят за първите стъпки на внедряването или за развитието му.
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1. Стратегически контролинг на персонала в „Суисконтрол”

1.1 Описание на предприятието

Швейцарската фирма „Суисконтрол” (Swisscontrol) е създадена през 30-те години на 20-ти 
век за управление на въздушното движение, включващо, от една страна обмен на инфор-
мация за времето и часовете на излитане и кацане между различните самолетни пло-
щадки, а от друга – подаване на метеорологична информация и пеленгаторни резултати 
за определяне на местоположението им на пилотите по време на полетите. През 1931 г. 
„Радио-Швейцария” АД е единствената фирма с необходимата техника и персонал, способ-
на да изпълнява тези комуникационни задачи.

През 1987 „Радио-Швейцария” АД е преструктурирано от правителството по конститу-
ционно-правни основания. От 01. 01. 1988 г. управлението на въздушното движение е по-
ето от новообразуваното акционерно дружество „Суисконтрол”. Оттогава то отговаря за 
сигурността на цивилния въздушен транспорт в швейцарското въздушно пространство:

• предотвратяване на сблъсъци във въздуха,
• предотвратяване на сблъсъци на летищата,
• гарантиране на сигурен, организиран и бърз ход на въздушния трафик,
• предоставяне на нужните съобщения за сигурността, редовността и икономичност-

та на въздушното движение,
• събиране и анализиране на всички нужни за един полет информации и консулти-

ране на екипажите преди полета,
• уведомяване и подкрепа на търсещи и спасителни служби, когато самолет се нуж-

дае от помощ (2, 64).
(През 2001 г. дружеството се преименува на skyguide, обединявайки контрола на граждан-
ското и военното въздухоплаване – виж: http://www.skyguide.ch).

Седалището и администрацията на дружеството е в Берн. В Берн „Суисконтрол” има и учи-
лище за обучение на ръководители на въздушното движение. Наред с главното седалище 
„Суисконтрол” има регионални централи в Цюрих, Женева, Берн-Белп и Лугано. В рамките 
на ръководството на въздушното движение могат да се дефинират три работни ресора:

• Ръководство на наземното движение: контролната кула контролира рулирането, стар-
та и приземяването и ръководи движението в непосредствена близост до летището.

• Ръководство на захожданията и излитанията (Approach Control, APP): ръководи 
приземяването и излитането в рамките на определен район на контролната зона и 
съседния контролен район, който по правило обхваща 50-километровото разстоя-
ние около летището.

• Ръководство на движението в района (Area Control, ACC): гарантира сигурното и 
плавно движение по въздушните трасета и отчасти в съседните контролни райони. 
Според натовареността на трафика контролираните райони се разделят на работни 
сектори. Това подразделяне може да е според географията или според височината.

През 1995 г. в „Суисконтрол” работят 1 122 служители. От тях над 300 човека са в сек-
тора за ръководство на въздушното движение. Въздушното движение нараства с 2,8 % 
и достига рекордния размер от 1 582 221 движения. Приходите на „Суисконтрол” са от 
такси. Размерът на таксите се определя от максимално допустимото тегло на самолета 
при излитане. Такси се вземат за ползването на службите за безопасност на полетите 
(излитане, кацане, прелитане). През 1995 г. дружеството има приход от ръководството на 
въздушното движение в размер на 163,3 милиона франка.

На 01.01.1996 г. „Суисконтрол” се отделя от държавния бюджет и става финансово са-
мостоятелно дружество. Преди това се назначава ново фирмено ръководство. Оттогава 
„Суисконтрол” работи за осигуряване на безопасно въздушно движение като непечелив-
шо, смесено акционерно дружество по поръчение на правителството за собствена смет-
ка и без субсидии. То определя таксите си по предприемачески критерии. Дружеството 
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може да определя самостоятелно размера на таксите за излитане и кацане, а размерът на 
таксите за летателните трасета е в рамките на международни споразумения. Най-голям 
акционер остава, както и преди, държавата.

Финансовата и фирмената самостоятелност довежда и до културна промяна в рамките на 
„Суисконтрол”. Доброто отношение към клиентите, наред със сигурността, има все по-съ-
ществено значение. Но и в други области са необходими промени поради постоянното уве-
личаване на въздушното движение. Досегашните системи се сблъскват със своите граници 
на производителност, поради което от 1993 г. започва да се работи върху нова система за 
управление на въздушното движение. Новата система ADAPT (Air Traffic Management Data 
Acquisition Processing and Transfer) се въвежда с известно закъснение (2, стр. 66).

1.2 Изходно положение 

За да може „Суисконтрол” ,да изпълни акуратно и ефикасно задачите си, наред с модер-
ните съоръжения, се насочва към квалифициран и мотивиран персонал. Допълнителното 
справянето с тези задачи е твърде напрегнато за персонала. Управлението на въздушното 
движение трябва да се поддържа година след година при 24 часова работа. За това са 
необходими отлично образовани специалисти за ръководители на въздушното движение, 
информатици и специалисти.

С оглед на тези факти не изглежда учудващо, че разходите за персонал представляват 
90 % от производствените разходи.

С трансформирането в акционерно дружество се променя и ориентацията в рамките на 
„Суисконтрол”. Предишният дух, ориентиран по-скоро административно, се сменя все по-
вече с поведение, подчертано ориентирано към производителността и обслужването. Тази 
промяна въздейства и на кадрите. Поведението на ръководните кадри влияе значително 
върху степента на постигане на целите. При всички тези промени обаче не трябва да се 
забравя, че „Суисконтрол”, въпреки приватизацията, остава фирма, подобна на монопол.

Работещите също са силно засегнати от това обстоятелство. Ръководителите на въз-
душното движение, отчасти също и информатиците, не могат да сменят месторабо-
тата си в рамките на Швейцария, ако искат да останат на своята постоянна работа. 
Административният персонал е бил заплатен над средното равнище, така че и при тази 
категория служители няма голям стимул за смяна на работното място. Във връзка с пре-
минаването към самостоятелност финансовите средства намаляват. „Суисконтрол” тряб-
ва да икономисва повече разходи. Тъй като по-голямата част от фирмените разходи се 
пада на тези за персонала, е целесъобразно да се търсят методи, които правят възможна 
една ориентирана към бъдещето и ефикасна работа на персонала.

Работата на персонала трябва да отговаря на новите предизвикателства. Новите техно-
логии изискват също служители с подходящо образование и квалификация. Високото 
образование на служителите е свързано и с недостатъци, като мотивационни проблеми, 
вътрешно напускане или отсъствия. В края на краищата и решението да се напусне Берн 
като местоположение поставя управлението на персонала пред нова задача.

Затова на „Суисконтрол” е бил необходим инструмент за планиране, управление и кон-
трол на човешките ресурси. В рамките на реорганизационния проект „Дългият марш“ 
една от задачите на отдела по човешки ресурси е била да въведе убедителен контролинг 
на персонала.

При това към контролинга на персонала се поставят следните изисквания:

• Контролингът на персонала трябва да е насочен както оперативно, така и страте-
гически.
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• Контролингът на персонала трябва да е помощно средство за ръководството. В 
тази си функция, той трябва да предоставя количествени данни относно:

o планирането на потребността от персонал,

o ефикасното използване на персонала,

o оптимизирането на разходите,

o отчитането на производителността.

• Данните, генерирани чрез контролинга на персонала не трябва да са свързани 
само с миналото, но да дават възможност и за заключения, свързани с бъдещето.

• Не трябва да има отклонения от поставените цели.

• Въвеждане на контролинг на обучението и повишаването на квалификацията: 
данни за резултатите от ученето.

• Въвеждане на регулиращи процеси, напр. за линейните ръководители.

• Събирането на данни трябва от една страна да става със стандартни инструменти 
(информационни системи), а от друга трябва да могат да се получават водещи 
напред данни.

• Интерпретирането на данните трябва да се прави заедно от контролинга на пер-
сонала и ръководителите.

• Контролингът на персонала може да предложи на ръководството само регулира-
щи мерки. Решението и провеждането им е задача на ръководството. Контролът 
на мерките може да става чрез контролинга на персонала.

Функцията на контролинга на персонала за ранно предупреждаване се оценява като осо-
бено важна. Контролингът на персонала трябва да се занимава не само с данни, свързани 
с миналото, но и да бъде планиран като стратегически ръководен инструмент. Качествени 
данни за мотивация, ръководен стил или работен климат се степенуват като интересни, 
но общо взето не всички анкетирани разглеждат тези данни за показателни (2, стр. 67-68).

1.3 Проблемно задание

Преди това „Суисконтрол” не е разполагал с никаква особена система за контролинг 
на персонала. Някои звена са регистрирали собствени показатели с контролна цел. 
Например контролерът за обучението събира данни за него или отделът по УЧР събира 
данни за напускане, извънреден труд и др. Тези показатели обаче никога не са централно 
обобщавани. Това води до проблема на твърде многото събрани и предоставени данни. 
Разглеждането на тези данни изисква много време. Към това се прибавя и обстоятел-
ството, че цялата система прилича на гробище за числа. Съществуват твърде много ста-
тистически данни, които обаче изобщо не могат да се обработят допълнително.

В рамките на проекта „Контролинг на персонала”, наред с количественото измерение, тряб-
ва да се приеме и качественият начин на виждане на нещата. При това, от една страна, 
могат да се ползват съществуващи инструменти (напр. показатели), а от друга страна са 
необходими нови инструменти за анализ. За тази цел „Суисконтрол” е определила вътрешна 
проектна група, която да разработи програма за контролинг на персонала (2, стр. 69).

1.4 Методичен подход

Като първа стъпка се показва как на практика се осъществява такъв проект и как участни-
ците в проекта са изживели своето участие. В следващата стъпка се представя концепция-
та на проектния екип по темата „контролинг на персонала”. Изхождайки от нея, се правят 
няколко предложения как контролингът на персонала да се развие в посока на качествен 
и стратегически контролинг. За такъв подход са нужни данни. Те идват, от една страна, от 
анализа на вътрешнофирмени документи (отчети, анкети, материали на проектния екип 
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и др.), а от друга – от разговори с експерти и наблюдения. Самият автор на изследването 
е работил месец и половина с проектния екип. Било е изготвено качествено изследване.

участници в анкетата (звено) място член на проектния екип

Персонал „Суисконтрол”

Персонал Женева

Организация и информатика

Контролинг на обучението

Представител на персонала

Ръководство на летища, излитания и кацания

Ръководство на прилежащия район

Безопасност на полетите

Берн

Женева

Берн

Берн

Цюрих

Цюрих

Цюрих

Белп

(да)

да

да

да

не

не

не

не

Табл. 1: Участници в анкетата в „Суисконтрол” (2, стр. 70)

В рамките на качественото изследване са проведени осем устни интервюта. Анкетирани са 
само отделни лица. Участниците в анкетата са членове на проектния екип или служители, 
които се занимават с проблемите на икономиката на персонала. Тъй като става въпрос за 
изследване на качеството като помощно средство, не е използван структуриран въпросник, 
а само каталог с дискутираните теми, така нареченото ръководство за интервю. Разгледани 
са общо четири теми. Първите два тематични кръга се отнасят за проектната работа и 
затова са ползвани само при анкетирането на членовете на проекта. Тематични кръгове 3 
и 4 третират програмата за контролинг на персонала и качествените, респ. стратегически 
измерения на контролинга на персонала. Те са разгледани с всички участници в анкета-
та. Накрая за по-голяма яснота устните интервюта са обработени писмено. Този подход 
има предимството, че не се ползват предварително определени методи за обобщаване. 
Анкетираните трябва да имат многократно повече възможност да се изразят свободно по 
определена тема. Материалът с данните се обобщава едва накрая на анкетата в рамките на 
писмено систематизиране. При това се прави опит да се изтъкнат най-важните изказвания.

1.5 Изследване на действия

Концепцията за изследване на действията (Aktionsforschung / action research) е била 
раз вита скоро след Втората световна война от Курт Ливайн (Kurt Lewin). Според нея 
„... онези хора или групи хора, които се изследват от учените, вече не са само инфор-
мационни източници за изследователя, а индивиди, с които изследователят се опитва 
да действа съвместно по пътя на познанието.” Прави се опит по-добре да се съгласуват 
теоретичната и практическата работа на учените.

  обсъждане
Събиране на информация  ориентации за действия  действие

цикъл

Фиг. 1: Схематично протичане на активно проучване (2, стр. 71)

Процесът на изследване на действията може да се раздели на четири фази:

• Събиране на информация: първо трябва да се съберат информации за обкръжава-
щата среда на проекта. Тези информации идват от областите: делнични знания, 
икономически знания, теоретични знания и систематични изследвания.

• След това се съставят ориентири за действията. Въз основа на информациите се 
прави опит да се постигне консенсус за „правилните“ действия.

• Изведените от този процес ориентири за действия важат за определени проектни 
ситуации.

• В рамките на действията се прави опит да се осъществят насоките за действия. 
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И във фазата на реализация трябва да се запази добра връзка между теория и 
практика. В нея могат да се проявят и слаби места. В този случай се въвежда нова 
фаза на информиране и дискутиране.

Концепцията на изследване на действията отговаря по тази начин на един цикличен 
модел, в който събирането на информация и действията взаимно се сменят. Голямата 
разлика с емпиричните изследвания се състои в това, че изследването на действията 
наред с методично регламентиране на набавяне и анализиране на данни, държи и на 
аргументацията в дискусията и се старае да постигне консенсус (2, стр. 72).

1.6 Проект „Контролинг на персонала в „Суисконтрол”“

1.6.1 Проектна група

„Суисконтрол” е поверил на вътрешна проектна група задачата да разработи програма 
контролинг на персонала, който да бъде лесен за боравене. Според вътрешните директи-
ви на дружеството става въпрос за работна група. Тъй като предпоставките за проект са 
налице, тя се определя като проектна група / екип.

проектен надзор

ръководител на "Персонал и 
организация"

проектно управление

ръководител на  "Организация и 
информатика"

персонал

"Контролинг и планиране"

персонал

"Контролинг на обучението"

персонал

Цюрих

персонал

Женева

Фиг. 2: Организация на проекта (2, стр. 72)

Управлението на проекта е подчинено на ръководителя на отдел „Организация & инфор-
матика“. Останалите членове на проекта са от различни области. По един член предста-
вя персонала в Цюрих и Женева, трети идва от „Контролинг на обучението“ и четвърти 
представя отдел „Контролинг и планиране“, който се грижи за контролинга и планира-
нето на човешките ресурси. Наред с тези постоянни членове има няколко души, които 
работят в проектния екип само при нужда. Такъв например е отговорникът за контрола 
на проекта, подчинен на ръководителя на „Персонал и организация“ в „Суисконтрол”. 
Контролът на проекта на първо място има функция на направляваща комисия, която 
при нужда се намесва регулиращо. Друг непостоянен член е от областта на финансовия 
контролинг. По този начин трябва да се отчита връзката на контролинга на персонала 
с финансовия контролинг. Последният участник в екипа е авторът на представеното из-
следване, който в продължение на около месец и половина е бил ангажиран за работа 
в проектния екип и се е занимавал главно с качествените аспекти на контролинга на 
персонала (хуманни фактори).

1.6.2 Начин на действие на проектния екип

Проектният екип започва работата си през юни 1996 г., като наред с участието в проек-
та всички негови членове продължават да вършат ежедневната си работа. Всеки поема 
отговорността за определени задачи. Работата на отделните членове се дискутира на сед-
мични работни срещи и се планира следващата проектна стъпка. Начинът на действие 
на проектния екип може да се раздели на шест фази.
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фаза 1: Основи

Набавяне на основни информации
от:
литература,
участие в семинар по контролинг 
на персонала,
разговор в университета в Берн.

фаза 2: Анализ на 
фактическото състояние

Анализ на фактическото 
състояние:
състояние на контролинга на 
персонала в "Суисконтрол".

фаза 3: Анализ на 
потребностите

Представи за контролинга на 
персонала:
интервюта с ръководството,
оценка на интервютата.

фаза 4: Концепция

Разработване на концепция въз 
основа на анализа на факти-
ческото състояние и  на пот-
ребностите.

фаза 5: Предложение

Прeдаване на проектно предло-
жение за действие на фирмено-
то ръководство.

фаза 6: Осъществяване

Въвеждане на концепцията. 

Фиг. 3: Фази на проекта „Контролинг на персонала“ (2, стр. 75)

1. Основи

Проектният екип обработва необходимите основни информации по темата „Контролинг 
на персонала” на база различни източници и осъществява контакти с фирми, които вече 
разполагат с контролинг на персонала. Представител на проектния екип участва допълни-
телно в семинар по контролинг на персонала във висше икономическо и административно 
училище. На заседание с представители на Института по организация и персонал на уни-
верситета в Берн е дискутиран подходът за разработването на концепция по контролинг 
на персонала. Екипът бързо разбира, че контролингът на персонала не може просто да се 
заимства, а трябва да се приспособи към специфичните нужди на „Суисконтрол”.

2.  Анализ на фактическото състояние

В рамките на „Суисконтрол” вече са налице някои приложения на контролинга на 
персонала. От години се проучват и ползват различни данни от областта на човешките 
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ресурси. Тези инструменти за проучване, които досега не са били обединени под термина 
контролинг на персонала, са изследвани от проектния екип и представени в таблица.

Анализирането на таблицата показва, че става въпрос предимно за количествени данни, 
които са събрани или чрез кадровата информационна система (КИС), или са създава-
ни на компютър лично от отделни служители. Обработване на тези данни е правено в 
редки случаи и то по правило е свързано с много работа, без системно информационно 
осигуряване. После се установява, че тези данни не се анализират, в резултат на което не 
могат да бъдат направени изводи, за да се предприемат необходими действия.

3. Анализ на потребностите

Чрез анализ на потребностите се изяснява какви изисквания и приоритети трябва да се 
поставят на контролинга на персонала, кои са предвидените области на приложение и как 
трябва да стане прилагането им в практиката. За тази цел се провеждат едночасови устни 
интервюта с членовете на фирменото ръководство. За основа служи единен въпросник. 
Наред с въпроси за съдържанието и методиката на контролинга на персонала, на ръко-
водителите са задавани и въпроси за техните представи по отношение на организацията 
на контролинга на персонала и съвместната работа между ръководството и звеното по 
контролинг. Накрая интервютата се систематизират, като се посочват основните моменти.

4. Концепция

Изхождайки от резултатите на анализа на фактическото положение и от изказванията на 
ръководните кадри се разработва концепция за контролинг на персонала в „Суисконтрол”. 
Наред със задачите и функциите на контролинга на персонала тя дава сведения и за 
организацията и реализирането на контролинга на персонала.

Централният контролинг на персонала е отговорен за контролинга на персонала. Той 
издава указания и директиви и координира всички участници. Централният контролинг 
на персонала инициира проучвания, анализира данните, има грижата те да се предават 
на ръководството и, ако е необходимо, го съветва. Едновременно с това централният 
контролинг на персонала е отговорен за развитието на концепцията. Регионалният кон-
тролинг на персонала осъществява указанията, директивите и стандартите и има грижа 
за набавянето на данните в отделните звена. В същото време регионалният контролинг 
на персонала е партньор за контакт на регионалните звена и централния контролинг на 
персонала. Всъщност, задача на регионалния контролинг на персонала е да придвижва 
събраните данни до централния контролинг на персонала. Освен това трябва да осигури 
набавянето на данни в отделните звена (2, стр. 74-76).

Провеждането на мероприятия е отговорност на ръководителите. Те могат да ангажират 
подкрепата на регионалния и централния контролинг на персонала или да привлекат 
външен консултант.

централен контролинг 
на персонала

Цюрих Берн Женева

външен 
консултант

звена звена звена

регионален контролинг 
на персонала

набавяне на данни

Фиг. 4: Организация на контролинга на персонала в „Суисконтрол” (2, стр. 77)
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5. Предложение

Разработената концепция първо се представя на надзора на проекта. След това се изпра-
ща на членовете на фирменото ръководство и се разглежда на негово заседание. Според 
първоначалния график, това е трябвало да стане към 20 декември 1996 г., но от страна на 
надзора на проекта са направени някои корекции, след което концепцията е преработена.

6. Осъществяване

След като концепцията е „благословена“ от ръководството, може да започне прилагането 
є в практиката. Предвидено е постепенно въвеждане на контролинга на персонала. В 
една първа фаза до пролетта на 1997г. е трябвало да бъдат реализирани показателите, 
необходими в рамките на системата, осигуряваща информации за предприятието и под-
помагаща мениджмънта (Executive Information System EIS), а втората фаза, до края на 
1997г., е обхващала останалите показатели и някои качествени инструменти.

Отговорността на контролинга на персонала се носи от звеното по „Персонал и организа-
ция“. Предвидена е също една комуникационна програма, която трябва да осигури инфор-
мацията на засегнатите и така да подобри акцептирането на контролинга на персонала.

1.6.3 Концепция „Контролинг на персонала“

Проектният екип идентифицира общо девет полета от задачи за контролинга на персонала. 
Спешността на тези задачи обаче трябва да се определи от фирменото ръководство. От глед-
на точка на качествения контролинг на персонала тези задачи се представят накратко тук:

1. Прозрачност и оптимизиране на разходите за персонала

Един всеобхватен анализ на всички разходи за персонала в „Суисконтрол” спо-
собства за прозрачността им. На база на тази информация се изготвят мерки, 
които на първо място имат за цел намаляване на разходите. Наред с основните и 
допълнителните разходи за персонал се разглеждат и разходи за набиране, осво-
бождаване на персонал и др.

2. Определяне, информиране и анализиране на показателите за персонала

Някои избрани показатели, като дял на текучество, производителност на труда или 
възрастова структура, се събират децентрализирано, обобщават се централизирано 
и се предоставят на ръководството като информация. Предпоставка за сравни-
мостта на данните е дефинирането на задължителни стандарти.

3. Стратегическо насочване на информационната система за персонала

Наред с обобщаването на данни, важни за информационните отчети, информа-
ционната система за персонала има задачата да дава информации с регулиращ 
характер. Информациите се характеризират с ориентирането си към бъдещето и 
са насочени към качеството. Като качествено продължение на централното от-
читане, стратегически ориентираната информационна система свързва данните 
със стратегическото фирмено планиране и поема функциите на система за ранно 
предупреждаване (1, стр. 78).

4. Подпомагане на количественото планиране на персонала

Планирането на персонала трябва да бъде управлявано и контролирано от контро-
линга на персонала чрез постоянно сравняване на плановото и отчетното състоя-
ние. Наред с надеждното планиране на потребността от персонал, контролингът 
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подпомага планирането на приемствеността чрез навременно разпознаване на 
новите тенденции.

5. Подпомагане на качественото планиране на персонала

На базата на фирмената стратегия контролингът на персонала се грижи постоянно 
да бъдат актуализирани профилите с изискванията и пригодностите на сътрудни-
ците и да бъдат представени в подходяща система. Наред с това, контролингът на 
персонала се опитва, чрез анализ на бизнес полетата или на нови форми на рабо-
та, да прогнозира нови изисквания към сътрудниците. Въз основа на резултатите 
от анализа се разработват мерки за осигуряване на квалификациите.

6. Сравнителен анализ

Чрез сравнителен анализ (бенчмаркинг) трябва да се извършат сравнения в рам-
ките на „Суисконтрол” (напр. на различни локации / местоположения). Чрез 
сравняването на резултатите им трябва да се разкрият разлики и причините за тях.

7. Човешки фактори

В рамките на качествения контролинг на персонала трябва да се събират и ин-
терпретират също данни за т.нар. човешки фактори (напр. удовлетвореност от 
работата, мотивация, стил на ръководство и др.)

8. Подпомагане на развитието на персонала

Контролингът на персонала се грижи за установяването на днешната и бъдещата 
квалификационна структура. От това се извеждат профилите с изискванията. Чрез 
сравняване на профилите с изискванията с профилите на пригодност на сътруд-
ниците трябва да се установи необходимостта от квалификация. Допълнително 
контролингът на персонала подпомага развитието на персонала при определянето 
на потенциалите за развитие на служителите.

9. Прозрачност на присъщите разходи и приходи в звено „Персонал и организация”

Присъщите разходи и приходи в областта на персонала трябва да станат прозрач-
ни с цел възможно оптимизиране на разходите. В един по-късен момент разходите 
биха могли да се начислят на потребителите на услугите на звеното по „Персонал 
и организация” съобразно причиняването им от тях (1, стр. 78-79).

1.6.4 Критерии за успешно осъществяване на проекта

Успехът на един проект може решително да бъде повлиян още в плановата и организацион-
ната фаза, при което трябва да се вземат под внимание няколко съществени фактора. Тези 
фактори трябва да бъдат накратко изброени като критерии за успешната работа на проекта:

• Консенсус на фирменото ръководство

Ръководството на фирмата трябва да се идентифицира ясно и видимо с проекта. 
Само ако цялото ръководство стои зад проекта, успехът му е гарантиран. Тази 
предпоставка е съществена особено при прилагането на проекта на практика.

• Детайлно проектно планиране и ясно определяне на цели

Още фазата на планиране може да е решаваща за успеха на проекта: чрез опре-
делянето на целта. Не трябва да се започва с осъществяването на проект преди 
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всички участници да разполагат със зададените цели. Целите на проекта би тряб-
вало да са описани възможно най-оперативно и да обхващат както количествени, 
така и качествени критерии. В рамките на проектното планиране, между другото, 
трябва да се определят и следните цели:

o проектни цели и очаквания, 
o проектен ръководител, проектни сътрудници и система за управление на проекта,
o срокове и правомощия,
o ключови точки и очаквани резултати,
o разход на време и финанси (1, стр. 80). 

• Действена организация на проекта. 

Организацията на проекта трябва да е просто структурирана и действена. За да 
могат да се осигурят бързи решения, информационните и комуникационните пъ-
тища трябва да са кратки и отговорността за проекта да е делегирана на про-
ектния екип. Предпоставка за това е доверието в ръководителя и членовете на 
проектния екип. Проектният екиптрябва да бъде подкрепян при осъществяването 
на проектните дейности и прилагането на контролинга.

• Компетентен проектен ръководител 

На проектния ръководител се отдава голямо значение, защото със своя стил на 
ръководство той може да мотивира проектните сътрудници. Това е така, когато 
вместо йерархия със стандартизиран подход в рамките на проектния екип цари 
приятна атмосфера на сътрудничество, характеризирана с кратки открити пътища 
на комуникация, стимулиране на лична инициатива и отговорност и контролиране 
на резултатите, а не на процедурата. 

• Състав на проектния екип, надхвърлящ отделните функции 

Сътрудниците в проекта, наред със своята професионална квалификация трябва 
и да умеят да работят добре в екип. Управление на проекта означава и коорди-
нация на отделни задачи, които трябва да бъдат решени от различни сътрудници. 
Привличането на хора със самостоятелно мислене би повишило творческия по-
тенциал на проектния екип.

• Програма със синхронни фази 

В много фирми има стандартизирани проекти. След фазата на планиране подроб-
но се анализира фактическото състояние. По време на тази втора фаза съзнателно 
се изключва търсенето на идеи. Според анализа на фактическото състояние, се 
разработва плановото състояние и изхождайки от него се създава концепция. Този 
подход изисква много време и включва идеи, които възникват вече с осъзнаването 
и прозрачността на процесите. Едно синхронно реализиране на проектните фази 
намалява продължителността на проекта и при определени обстоятелства може 
да повиши мотивацията на сътрудниците в проекта, като от самото начало биха 
могли да се постигнат видими резултати. 

1.6.5 Оценяване на проекта „Контролинг на персонала” 

Проектът „Контролинг на персонала” се намира в крайната си фаза (бел. на автора 
-1997 г.). Проектният екип трябва да направи още някои промени и накрая да представи 
концепцията на фирменото ръководство. Тъй като най-важните фази на проекта вече са 
приключени, е допустима вътрешна оценка на проектната работа особено щом крайната 
фаза на проекта би могла да се ограничи до едно заседание на фирменото ръководство 
и по този начин изобщо не би повлияла на оценката от страна на екипа(1, стр. 81). 
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1.6.5.1 Оценяване на проекта посредством критериите за успешното му осъществяване 

В рамките на качественото изследване са анкетирани устно общо четирима сътрудника 
на проектния екип. Резултатите от тези допитвания трябва да бъдат съпоставени с крите-
риите за успешно провеждане на проекта и така да се осъществи оценяването на проекта 
„Контролинг на персонала”.

• Съгласие на фирменото ръководство

 Въвеждането на контролинга на персонала в „Суисконтрол” е безспорно. Различни 
мнения съществуват в областта на качествените данни, посочени от екипа. 
Например не всички ръководни кадри подкрепят оценката на стила на ръковод-
ството или мотивационния анализ. Според полето на приложение на контролинга 
на персонала, консенсусът може да е застрашен най-вече при внедряване на кон-
цепцията. От друга страна, отговорността за контролинга на персонала е в отдел 
„Персонал и организация”, който стои плътно зад проекта.

• Детайлно планиране на проекта и ясно определяне на цели

 Анкетираните оценяват по принцип положително голямата свобода на действие на 
проектния екип. Негативно се отразява липсата на писмено задание. Затова цели-
те и очакванията към проектния екип не винаги се проявяват ясно. Следователно 
и измерването на степента на постигане на целите се оказва относително трудно. 
Недостатъчното формулиране на целите е отговорно за това, че на концепцията 
се гледа като на недостатъчно конкретна и затова неотговаряща на плановите 
изисквания. 

 Ясно формулираните цели допринасят за успеха на един проект по два начина. 
От една страна, те помагат за спестяване на време, като целта още от началото 
е известна на участниците в проекта. От друга страна, ясните цели помагат да се 
избегне възникването на процеси, пречещи на мотивацията, които между другото 
могат да се появат тогава, когато участниците осъзнаят, че в резултат на погрешно 
разбрани цели са работили в грешна посока.

• Действена организация на проекта

 Проектът „Контролинг на персонала” отговаря на изискванията на една действена 
проектна организация. Както информационните, така и комуникационните пъти-
ща са кратки и отговорността за проекта се поема от самия проектен екип, което 
гарантира и нужното доверие в него. Работата на проектния екип се характеризи-
ра изцяло като положителна.

• Проектна работа

 Работата в проектния екип е характеризирана от анкетираните нейни членове 
като приятна. Начинът на работа е бил ефикасен и съвместните заседания на про-
ектния екип са имали положително влияние върху мотивацията. Проблеми са се 
появили обаче с времето, с което са разполагали. Поради голямото натоварване 
на отделните сътрудници в пряката им работа, не всички задачи са могли да се 
изпълнят в срок. В резултат на това всеки път е трябвало да бъдат отлагани за-
седания и проектът ненужно се е бил удължен във времето. Към това се добавя 
и обстоятелството, че комуникацията не винаги е функционирала, както е било 
предвидено, защото понякога отделни участници в проекта не са се появявали 
на заседания. Точно в крайната фаза на изготвянето на концепцията съставът на 
проектния екип е бил намален.
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• Състав на проектния екип 

 Съставът на проектния екип отговаря на необходимите изисквания. Наред с пред-
ставители на различните фирмени местоположения, в него са включени предста-
вители на различните звена по УЧР. Екипът е бил допълван и с представители на 
звената, които имат допирни точки с контролинга на персонала.

• Концепция на синхронизираните фази

 Подходът на проектния екип е класически. След анализ на фактическото със-
тояние се дефинира ново планово състояние и от него се извежда концепцията. 
По този начин проектният екип вероятно се е ориентирал твърде много към 
теорията и по-малко е обърнала внимание на това, от какво се нуждае фирмата 
в действителност. Този подход обаче може да се обясни с темата. Въпреки че 
достъпът до контролинга на персонала се е приел от участниците като относи-
телно лесен, са възникнали проблеми при приспособяването на теоретичните ин-
струменти към фирмената действителност. Освен това участниците в проектния 
екип са имали различни представи относно контролинга на персонала. Затова 
тези представи е трябвало първо да се приравнят към еднакъв знаменател (1, 
стр. 82-84).

1.6.5.2 Практически опит 

Един проект в такъв размер често на практика се осъществява в рамкови условия, 
различни от предвидените на теория. Изхождайки от проекта „Контролинг на пер-
сонала” трябва като пример да бъдат представени възможните рамкови условия в 
практиката:

• График

Графикът винаги трябва да се приспособява към хода на изпълнението на про-
екта. Тъй като концепцията трябва да се представи на фирменото ръководство, 
крайният срок е определен според датите на неговите заседания. Ако по някакви 
причини графикът не може да бъде спазен, целият проект се отлага със седмици. 
Допълнително, поради претовареност на заседанията на фирменото ръководство, 
проектът може да не се разгледа в предвидения срок. 

• Концепция

Предлаганата концепция трябва да бъде „продадена” на членовете на фирменото 
ръководство, за да има изобщо някакъв шанс. Затова цялата концепция не трябва 
да демонстрира оптимален контролинг на персонала (ориентиране според предла-
гането), а трябва да представя решения, приспособени към нуждите на фирмата 
(ориентиране според търсенето).

• Участници в проекта 

Работата в проектната група е едно допълнително натоварване за участниците. 
Затова всеки път е било трудно да се намери дата, удобна за всеки член на проект-
ната група. Поради голямото натоварване с работа не всички участници в проекта 
са могли да завършат в срок задачите си. В резултат на това между отделните 
срокове е минавало доста време и на заседанията винаги е трябвало да се „прев-
ключва” на темата „Контролинг на персонала“. Работата по проекта все повече 
се е превръщала в бреме. Дейностите са продължавали неопределено дълго във 
времето, което е довело до намаляване на мотивацията.
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• Съгласуване с други инструменти

Едновременно с проекта „Контролинг на персонала” са изпълнявани и други про-
екти, например за системите за отчетно информиране (репортинг) на ръковод-
ството. Тъй като в рамките на тези системи е трябвало да се представят и данни 
за УЧР, тези системи биха могли да се ползват и от контролинга на персонала. 
Затова контролингът на персонала трябва при определени обстоятелства да се 
съгласува с тези информационни системи.

• Възможност за реализация 

В рамките на концепцията не трябва да се дават празни обещания, които по-късно 
не биха могли да се спазят. Винаги трябва да има връзка с реалността. Пример за 
това са показателите. Регистрирането на един единствен показател при определе-
ни обстоятелства може да е голям разход, ако не е свързан с електронната обра-
ботка на данните. В крайна сметка всичко е възможно да се направи, въпросът е 
само, дали може да се финансира.

1.6.5.3 Препоръки за бъдещи проекти 

Въз основа на оценката на концепцията могат да се изведат някои препоръки за бъдещи 
проекти. Сравнението с критериите на една успешна проектна работа показа, че в про-
екта „Контролинг на персонала” са били изпълнени много от критериите. Могат да се 
направят подобрения в три области:

• Детайлно планиране на проекта и ясно определяне на цели

 Чрез ясно поставяне на цели и очаквания по време на планирането на проекта, ра-
ботата по него може да се организира по-ефикасно. Поставените цели са познати на 
всеки отделен участник в проекта и може да се работи директно за постигането им. 

• Комуникация

 Комуникацията между отделните участници и ръководителя на проекта би могла 
да се подобри и в други случаи. Пример за това е комуникацията между участни-
ците от различните местоположения, която не винаги е функционирала добре. 

• Синхронно планиране на проекта

 Чрез синхронното реализиране на отделните проектни фази би могла да се пови-
ши ефикасността на проектната работа.

Най-голямо значение трябва да се отдаде на първата ключова точка. Поставянето на 
ясни цели прави след това възможен и контрола върху степента на постигането им. Ясно 
формулираните цели и очакваните резултати са крайно необходими и от гледна точка 
на контролинга на проекта.

1.7  Качествен контролинг на персонала в „Суисконтрол”

1.7.1 Съгласуване на програмата с нуждите на „Суисконтрол”

Контролингът на персонала в „Суисконтрол” до момента е бил осъществяван до голяма 
степен количествено. Регистрирали са се множество показатели и данни от различни длъж-
ности и звена. По правило обаче нещата са стигали дотук. Изобщо не се е правила оценка 
или интерпретация на данните. В хода на реорганизацията на „Суисконтрол” е трябвало да 
се приспособи и контролингът на персонала. Той се е развил от ориентиран към миналото 
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инструмент за документиране в ориентиран към бъдещето инструмент за управление. При 
това до голяма степен е трябвало да се включи и качественото измерение на контролинга 
на персонала. Теоретичната концепция за качествен контролинг на персонала е трябвало 
да бъде приспособена към нуждите на „Суисконтрол”. При това е трябвало да се вземат 
под внимание формулираните от „Суисконтрол” желания и изисквания:

• Контролингът на персонала трябва да доставя надеждни данни с минимални разходи.
• Чрез контролинга на персонала трябва да се подкрепя и улеснява работата на 

ръководство.
• Финансовият и персоналният разход за контролинга на персонала трябва по въз-

можност да е минимален.
• Чрез контролинга на персонала трябва да може да се проверяват възможно ефек-

тивно ръководството и организацията.
• Контролингът на персонала трябва да представлява система за ранно предупреждение. 

Наред с това концепцията за качествен контролинг на персонала може да се разбира 
като допълнение към развитата от проектния екип концепция.

фирмена стратегия

 стратегия за персонала

 стратегически контролинг на персонала

качествен контролинг на персонала

маркетинг на персонала
    развитие на персонала
   осигуряване на квалификация
ръководство
сътрудници

 оперативен контролинг на 
персонала

 анализ на 
фактически 
структури

 анализ на планови 
структури

 управление връзка назад  връзка напред

Фиг. 5: Процес на качествения контролинг на персонала (1, стр. 88)

Както вече беше споменато по-рано, сравнението на плановите с фактическите структури 
е важна функция на качествения, стратегически контролинг на персонала. Предпоставка 
за въздействащо сравнение са единните мащаби за оценка. Затова една от главните 
задачи на контролинга на персонала е установяването на единни критерии за оценка в 
рамките на „Суисконтрол”.

1.7.2 Маркетинг на персонала

В рамките на контролинга на персонала трябва да се гарантира, че „Суисконтрол” разпо-
лага дългосрочно с квалифицирани и мотивирани сътрудници. Те може да са досегашни 
сътрудници на фирма или да са набрани отвън. На базата на стратегическото планиране 
трябва да се установи кои сътрудници, особено ръководни кадри и специалисти, трябва 
да бъдат осигурени през плановия период. 
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Заради дейността си „Суисконтрол” зависи от много квалифицирани сътрудници. 
Обучението им изисква много време и пари. Затова маркетингът на персонала трябва да 
може да даде разяснение за това на какви изисквания трябва да отговарят сътрудниците 
в бъдеще. Например преустройство на технологията при определени условия изисква 
също и приспособяване на специалистите и ръководните кадри към нея. Поради тези 
основания, в анализа трябва да се включи и фирмената стратегия. Според стратегията 
на фирмата изискванията към бъдещите сътрудници трябва да се променят или да се 
създадат изцяло нови длъжности. Като пример може да се приведе новата система за 
безопасност на полетите ADAPT. Отделни дейности, които досега са изпълнявани ръчно, 
в бъдеще се поемат от ключови електронни технологии. Професиограмата на ръководи-
телите на въздушното движение трябва да се приспособи към новите задачи.

1.7.2.1  Инструменти за анализ на маркетинга на персонала (точка 1 ) 

Планово състояние: 

• Плановото състояние трябва да може да се изведе от стратегическото фирмено 
планиране. Изискванията към сътрудниците, които следват от фирмената стратегия, 
могат да се пренесат върху профилите с изисквания на бъдещите сътрудници. 

Фактическо състояние: 

Фактическото състояние на персонала може да бъде регистрирано чрез различни ин-
струменти:

• Показатели: възрастова структура, образователна структура или степен на текучество. 
От тези данни може да се прецени колко вакантни места (ръководни кадри, спе-
циалисти) трябва да планира в бъдеще „Суисконтрол” или дали квалификацията на 
сътрудниците отговаря на бъдещите изисквания.

• Център за оценяване (Assessment Center): при една оценка може да се прецени про-
фила с изисквания към сътрудниците по отношение на даденостите на кандидатите. 
Така например може да се установи дали кандидати за ръководители на въздушното 
движение са в състояние да отговорят на бъдещия профил с изисквания.

• Преценка на потенциала: Въз основа на преценката на потенциала може да се уста-
нови колко служители на „Суисконтрол” са в състояние да се развиват. В резултат на 
това може да се определи необходимостта от външни кандидати (1, стр. 89).

1.7.3 Развитие на персонала 

Развитието на персонала може да се окачестви и като вътрешен маркетинг на персо-
нала. В центъра на внимание се намират потребностите на собствените сътрудници. 
Развитието на персонала е една от най-важните функции на УЧР, тъй като тя, чрез своя-
та ориентация към бъдещето, осигурява пазарната позиция на фирмата. 

В крайна сметка развитието на персонала обхваща всички мерки за обучение, квали-
фикация и стимулиране на служителите. Затова в рамките на развитието на персонала 
трябва да бъдат включени, както интересите на фирмата, така и тези на сътрудниците. 
Сътрудниците, предимно ръководните кадри, трябва да имат възможността да се разви-
ват според своите способности и потенциали. Личните цели на сътрудниците по възмож-
ност трябва да съвпадат максимално с целите на фирмата.

Тези изисквания важат и за „Суисконтрол”. Сътрудниците би трябвало да са в състояние 
да отговарят както на настоящите, така и на бъдещите квалификационни изисквания. 
Преместването на главното седалище, постоянно нарастващият въздушен транспорт или 
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преустройването към новата система за сигурност на полетите ADAPT са само някои от 
промените, с които сътрудниците на „Суисконтрол” ще се сблъскат в близко бъдеще. В 
рамките на контролинга на персонала трябва да се гарантира, че наличните сътрудници 
ще бъдат навреме квалифицирани и съответно ще бъдат обучени нови.

1.7.3.1 Инструменти за анализ на развитието на персонала (точка 2 )

Планово състояние:

• Плановото състояние може да се изведе от стратегическото фирмено планиране. 
Аналогично на маркетинга на персонала, профилите с изискванията към служителите 
се приспособяват въз основа на стратегическото планиране.

• Сравнителен анализ: сравнения чрез анализ могат да се направят както за установя-
ване на плановото състояние (конкурентно и функционално ориентиран сравнителен 
анализ), така и за сравняване на фактическото положение вътре във фирмата (вътре-
шен сравнителен анализ).

Фактическо състояние:

За анализ на фактическото състояние има различни инструменти:

• Показатели: въз основа на възрастова структура (напр. ръководни кадри, ръководи-
тели на въздушното движение) може да се определи колко голяма е необходимостта 
от действия в областта на стимулирането на млади кадри.

• Разговори със служителите: разговорите със служителите могат да се ползват за съв-
местно определяне на цели за развитие.

• Анкетиране на служители: анкетите са подходящи на първо място за осъзнаване на 
настоящите потребности или за да се оцени одобрението на инструментите за разви-
тие на персонала.

• Атестиране на персонала: в рамките на оценяването на персонала могат да се оп-
ределят потенциалите за развитие на сътрудниците. Като се изхожда от определени 
потенциали, може да се задвижи целево развитието на персонала.

• Център за оценяване (Assessment Center): оценките за кариерно израстване могат да се 
включат за определяне на потенциала за развитие на сътрудниците, докато чрез селе-
кционните и атестационните оценки може да се определи целево потребността от ква-
лификация. Освен това центровете за оценяване предлагат възможността да се сравни 
потенциала на способностите на вътрешните кандидати с този на външните и от това да 
се изведат информации за предприемане на мерки за развитие на собствения персонал.

Изготвянето на целеви анализ на потенциала на сътрудниците в рамките на контролинга 
на персонала значително допринася за целенасоченото развитие на наличния им потен-
циал, за да не остане той скрит за фирмата. (1, стр. 91).

1.7.4 Осигуряване на квалификация

Контролингът на персонала трябва да бъде включен в осигуряването на квалификациите, 
които се смятат за необходими в бъдеще. Особено при специалистите и ръководните 
кадри е от решаващо значение те да притежат необходимите квалификации, тъй като 
прилагането на фирмената стратегия в крайна сметка става от сътрудниците.

Новите технологии също налагат квалификационните изисквания да се приспособяват 
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към тях. Въвеждането на нова система за сигурност на полетите в същото време озна-
чава и отказване от досегашни работни навици. Вместо ръчна работа се търси повече 
умение в работата с електронни устройства и уреди. „Суисконтрол” трябва да осигури 
всички нейни сътрудници да разполагат с необходимите умения или в случай на нужда 
своевременно да могат да приспособят квалификацията си. Затова осигуряването на 
квалификацията в „Суисконтрол” е важна функция, която се отнася не само за специали-
стите, но и за ръководните кадри. Чрез сравняване на наличните с очакваните в бъдеще 
квалификации може да се определи потребността от квалификация.

1.7.4.1 Инструменти за анализ в областта на осигуряване на квалификация (точка 3 )

Планово състояние:

• Плановото състояние може да бъде изведено от стратегическото фирмено планиране.

• Конкурентно ориентирани и функционални сравнителни анализи позволяват опреде-
лянето на изискваните квалификационни потенциали.

Фактическо състояние:

• Оценка на персонала: въз основа установените квалификационни дефицити и налич-
ните потенциали за развитие на един служител могат да се планират индивидуални 
мероприятия за обучение и повишаване на квалификацията.

• Център за оценяване: чрез центровете за оценяване за селекция и кариерно израства-
не могат целево да се открият квалификационни дефицити и по-късно да се отстранят 
чрез подходящи мероприятия за развитие на персонала.

• Анализи на силните и слабите страни: подходящи са преди всичко за оценяване на 
ръководните кадри с помощта на избрани критерии (като например мотивация, про-
изводителност и др.) (1, стр. 92).

1.7.5 Ръководство

Контролингът на персонала трябва да подпомага ръководните кадри по въпросите на ръ-
ководния стил и ръководното поведение. Цел на ръководните кадри би трябвало да бъде 
практикуването на стил и поведение на ръководство, които водят към пълна мотивация 
на възможно най-много служители, тъй като само мотивираните служители са готови да 
разгърнат целия си потенциал.

„Суисконтрол” би желал в рамките на контролинга на персонала да проследи въпроса 
кои сътрудници къде трябва да се ръководят целево ориентирано и как да изглежда един 
подходящ ръководен стил. От гледна точка на ръководната дейност в крайна сметка 
става въпрос за комуникацията, за общуването със и между сътрудниците.

1.7.5.1 Инструменти за анализ на ръководната дейност (точка 4 )

Планово състояние:

• Желаният ръководен стил, желаното ръководно поведение трябва да бъдат дефини-
рани от фирменото ръководство и предадени на контролинга на персонала.

• Сравнителен анализ: може да допринесе за демонстриране на желания ръководен 
стил, желаното ръководно поведение. В него могат да бъдат включени вътрешни 
примери (вътрешен сравнителен анализ) или външни (функционален и конкурентно 
ориентиран сравнителен анализ).
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Фактическо състояние:

• Показатели: дяловете на текучество или отсъствия може да се приемат като сигнал 
за лош ръководен стил.

• Разговор със сътрудниците: при годишно провеждания разговор със сътрудниците 
началниците могат с тях да оценят своето ръководно поведение.

• Анкетиране на сътрудници: редовно анонимно допитване до сътрудниците за ръковод-
ното поведение на началниците.

• Персонална оценка: ръководното поведение на началниците може да се оцени от съ-
трудниците или от висшестоящите им ръководители (1, стр. 93).

1.7.6 Сътрудници 

Качественият контролинг на персонала поставя сътрудника в центъра на своите наблю-
дения. По този начин фактори като мотивация, работен климат или удовлетвореност са в 
полето на наблюдение на качествения контролинг на персонала. Тези индикатори могат 
да предоставят непряко показания за други обекти на оценка. Така например, работният 
климат се създава и от ръководното поведение на началниците. От друга страна, една 
ниска мотивация може да е израз на липсващи възможности за развитие. „Суисконтрол” 
в рамките на контролинга на персонала не желае да провежда общи допитвания за моти-
вацията. Много повече трябва да се провеждат специфични анкети в отделни тематични 
области.

1.7.6.1 Инструменти за анализ на сътрудниците (точка 5 ) 

Планово състояние: 

• Сравнителен анализ: вътрешният сравнителен анализ може например да открие отде-
ли, които имат висока мотивация. От това могат да се добият стойности за плановото 
състояние.

Фактическо състояние: 

• Показатели: отсъствия или нива на текучество може да са израз на ниска мотивация.

• Разговор със сътрудниците: в рамките на разговора със служителите трябва да бъде 
обсъдена и работната среда (например задачи, началници, климат в отдела и др.)

• Анкетиране на сътрудници: анонимни анкети на всички служители могат да се при-
лагат особено по деликатни теми (1, стр. 94).

1.7.6.2 Разговор със сътрудниците като инструмент за анализ на качествения 
контролинг на персонала 

В рамките на качествения контролинг на персонала разговорът със служителите за-
ема важно място. „Суисконтрол” вече разполага с инструмент, който изпълнява тази 
задача: ИЕП – информация и експертиза на персонала (PIB – Personal-Information 
und –Begutachtung). Той в бъдеще трябва да се прилага за всеки сътрудник редовно вед-
нъж в годината. Отговорността за провеждането е на прекия началник. Той провежда 
разговор лично със своите служители. ЕИП може да предостави важни данни на кон-
тролинга на персонала (например за ръководното поведение, отношенията началник-слу-
жител и др.) Тъй като данните от ИЕП все пак са поверителни, при определени условия 
може да се въведе допълнителен елемент за контролинга на персонала, който по-късно 
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може да се използва за цялата фирма. Едновременно с това ИЕП не трябва да бъде 
изключително натоварен с изисквания от контролинга на персонала.

Сътрудниците трябва да имат и по-нататък доверие в инструмента. ИЕП може инди-
ректно да предоставя информации и за други работни задължения на контролинга на 
персонала. Ръководители и сътрудници могат заедно да договарят цели за квалификация 
или мерки за развитието на персонала и да ги проверяват за тяхното въздействие. Ако 
в рамките на ИЕП се открие, че много сътрудници, а и началници са демотивирани,  
нищо не помага, ако развитието на персонала се занимава само с професионално обу-
чение и повишаване на квалификацията. В този случай трябва да се изпробват различни 
мерки за повишаване на мотивацията (1, стр. 95).

1.7.7 Оценка на концепцията

Представените в рамките на концепцията инструменти за анализ частично вече са на 
разположение в „Суисконтрол” или е предвидено въвеждането им. Както вече беше спо-
менато, планирано е било контролингът на персонала да се въведе на два етапа. При 
първия би могло наред с изграждането на изразителна система от показатели да стане и 
преустройството на съществуващите инструменти. Едва при втория етап би трябвало да 
се въведат нови инструменти, като например анкети в цялата фирма. 

Разработената концепция трябва да се разбира като възможна основа за качествен кон-
тролинг на персонала. Въз основа на съществуващите работни области и инструменти за 
анализ е мислимо концепцията да се доразвие и приспособи към специфичните изисква-
ния на фирмата. Концепцията може да се допълни с два инструмента за анализ, които 
са малко разпространени в практиката.

1.7.7.1 Портфолио / Портфейли на персонала 

Портфейлите на персонала могат да се ползват както за определяне на фактическите 
структури, така и за установяване на плановите структури. Изхождайки от фирмената 
стратегия в един стратегически целеви портфейл могат да се представят очакваните 
бъдещи изисквания към сътрудниците. Чрез анализ на силните / слабите страни в 
областта на персонала може да се онагледи актуалната ситуация. Чрез сравнение на 
фактическия и плановия портфейл може да се прецени необходимостта от действия на 
фирмата. Затова портфейли на персонала са подходящи за маркетинг и развитие на 
персонала, осигуряване на квалификационни потенциали или за оценка на ръководните 
кадри.

Портфейлът (портфолиото) на персонала трябва да се разбира като приложение за нама-
ляване на комплексността, което своевременно може да разкрие стратегическата нужда 
от действие в една фирма, и е подходящо за количествено и качествено управление на 
персонала (1, стр. 96).

1.7.7.2 Пресмятане на човешкия капитал 

Въпреки колебанията на практиците, пресмятането на човешкия капитал също може 
да допринесе за качествения контролинг на персонала. Резултатите от пресмятането на 
човешкия капитал могат да се ползват за подпомагане на решенията. Могат да се опре-
делят и необходимите разходи за назначаване на различни кандидати, както и разходи-
те за текучество или за развитие на персонала, които определени групи сътрудници са 
причинили досега. Затова в рамките на качествения контролинг на персонала може да 
е съвсем разумно да се определи количествено финансовата стойност на мероприятията, 
свързани с УЧР. При това, при определени условия, може да е достатъчно тези разходи 
веднъж да се регистрират и ръководните кадри да се запознаят с тях. В това отношение 
пресмятането на човешкия капитал може да влияе върху поведението на ръководството, 
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като ръководните кадри ще осъзнаят икономическата стойност на своите сътрудници. 
Ако се знаят разходите за едно вътрешно или ефективно уволнение, вероятно и начал-
никът много повече ще се опитва да мотивира служителите. Затова изглежда разумно 
отделни процеси първо да се изчисляват като пример и ръководните кадри да осъзнаят 
разходите на своето поведение (1, стр. 97).

1.8 Заключения

Ясно е какво значение трябва да има фирменият контролинг на персонала днес и в 
бъдеще. Без квалифицирани и мотивирани служители не могат да се поддържат дълго-
срочно стратегически конкурентни предимства. „Ако потребностите на сътрудниците и 
фирмата си противоречат, енергийните ресурси на двете страни ще изчезнат в такива 
конфликти, което ще намали и ефективността на фирмата.” Контролингът на персона-
ла трябва дългосрочно да допринася за утвърждаване или подобряване на пазарните 
позиции на предприятието. Това може да се постигне само ако сътрудникът със своите 
потребности, наклонности и способности е поставен в центъра на контролинга на пер-
сонала с цел чрез по-добро използване на неговия потенциал да се подобри ефектив-
ността на фирмата.

Контролингът на персонала не служи само за събиране на количествени данни за чо-
вешките ресурси, а трябва да включва в голяма степен и качественото измерение. Точно 
в областта на човешките ресурси много задачи от решаващо значение не могат да бъдат 
оценени количествено. Засегнат от това е и стратегическият контролинг на персонала, 
който в рамките на своите задачи често е насочен към качествени данни. 

От тази позиция се направи опит да се разработи концепция за качествен стратегически 
контролинг на персонала и да се приспособи към специфичните нужди на „Суисконтрол”. 
Това показа, че и качественият контролинг на персонала може напълно да внедри същест-
вуващи и познати инструменти за анализ. Възловият момент на качествения контролинг 
на персонала се намира преди всичко в анализа и интерпретацията на съществуващите 
информации. Проверява се какви мерки могат да се изведат от придобитите знания или 
как са били оценени вече внедрени мерки. Затова един качествен стратегически контро-
линг на персонала оценява винаги и инструментите за работа с него. Проверява се също 
дали са внедрени правилните и необходими инструменти за тази цел. 

Основната идея на разработената концепция по принцип се състои в интегрирано-
то наблюдение на фирмените цели и целите на звено по персонала. Въз основа на 
формулираните от „Суисконтрол” изисквания трябва да се разкрие как би могъл 
да изглежда един качествен стратегически контролинг на персонала. В рамките на 
концепцията се направи опит съществуващите вече в „Суисконтрол” инструменти да 
се интегрират в един качествен стратегически контролинг на персонала и да се до-
пълнят с инструменти, които в по-късна фаза евентуално могат да бъдат въведени. 
Разработената концепция може да се приложи като основа за въвеждане на качествен 
стратегически контролинг на персонала. Съществуващите приложения могат да се 
доразвият и да се свържат с вече наличните инструменти (напр. контролинг на пови-
шаването на квалификацията).

От средата на осемдесетте години, когато програмата за контролинг на персонала бе 
представена за пръв път в немскоезичното пространство, се направи много. Но контро-
лингът на персонала се намира, както и преди, във фаза на развитие. Нито в теорията, 
нито в практиката съществуват дългосрочно апробирани и изпитани концепции и ин-
струменти.

За практиката това означава, че не съществуват готови рецепти за контролинг на персо-
нала. Напротив, контролингът на персонала трябва във всеки случай да се адаптира към 
специфичните потребности на предприятието (1, стр. 99).
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2.   Контролинг на повишаването на квалификацията – примери от Швейцария

2.1 Основи 

Контролингът на повишаването на квалификацията (КПК) се дефинира като „процес, 
който с помощта на съответните инструменти планира повишаването на квалификаци-
ята в предприятието, регулира (ex ante – предварително), контролира (ex post – послед-
ващо) и се стреми към увеличаване на ефикасността и ефективността (на повишаването 
на квалификацията)“ (1, стр.36).

Най-главната цел на КПК е постигането на стратегическо конкурентно предимство чрез 
адекватна квалификация на сътрудниците и запазване и подобряване на конкурентнос-
пособността на предприятието. Други цели са:

• повишаването на ефикасността и ефективността на квалификационните дейности,
• координацията на планирането, регулирането и контрола на повишаването на ква-

лификацията,
• осигуряване на адекватна на целите квалификация на всички сътрудници,
• създаване на прозрачност на разходите и ползите от повишаването на квалификацията,
• интегриране на повишаването на квалификацията във фирменото планиране.

От това е видно, че вниманието е насочено към увеличаването на добавената стойност не 
на отделния сътрудник, а на предприятието като цяло.

Шансовете на квалификационния контролинг се покриват с целите му:
• прозрачност и оправдание на направените инвестиции в повишаването на квалифи-

кацията,
• възможност за целенасочено и съобразено със стратегията на предприятието по-

вишаване на квалификацията,
• повишаване на имиджа на квалификацията в предприятието и оттам – използване 

на някои странични ефекти на тези инвестиции (например в маркетинга за персо-
нала или за неговото задържане).

планови и регулиращи 
задачи

ориентирани към 
бъдещето

бъдещите разви-
тия се влияят от 
формулираните 

цели 

контролни
задачи

ориентирани към 
миналото

открива отклоне-
ния от поставените  

цели 

прави заключения 
от тях

Фиг. 6: Главни задачи на контролинга на повишаването на квалификацията (2, стр. 36)

Опасностите и препятствията за този контролинг са:
• страх на засегнатите от контрола,
• интензивен разход на време, средства и администриране,
• субективни дефицити в знанията за подхода и инструментите на квалификацион-

ния контролинг,
• недостатъчно внимание или приемане от ръководството,
• обща скептичност към ползата от този контролинг.

Повишаването на квалификацията и неговият контролинг са процеси. Контролингът се 
подразделя на следните подпроцеси в рамките на цикъла (виж фиг. 7).

Ефикасността на повишаването на квалификацията е отношението между процесния изход 
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/ резултат / полза и поставените цели („да правим правилните неща“). Ефективността е 
показател за равнището на успеха или въздействието от дадено мероприятие като отно-
шение между неговия изход и вход („да правим нещата правилно“). При повишаването 
на квалификацията ефективността е частното между ползата и вложените ресурси.

Първият етап от квалификационния контролинг е този на потребностите (установяване 
на потребностите от повишаване на квалификацията) и планирането (съставяне на плана 
за повишаване на квалификацията).

контролинг на потреб-
ността и планирането

контролинг на 
изпълнението

контролинг  на успеха

контролинг 
на трансфера

контролинг  
на 

разходите

контролинг  
на 

ползите

Фиг. 7: Цикъл на контролинга на повишаването на квалификацията (2, стр. 39)

Целта на контролинга на потребността е съставянето на насочен към бъдещето профил 
с изискванията и атестационна оценка на сътрудника. Чрез директното сравняване на 
плановия с отчетния профил се откриват както актуални, така и бъдещи квалификацион-
ни дефицити, които могат да са толерирани или незабавно отстраними. 

план

квалификационен 
дефицит

отчет

потребност от 
повишаване на 
квалификацията

квалификационно 
мероприятие

няма квалификационно 
мероприятие

слабо страте-
гическо значение

силно страте-
гическо значение

Фиг. 8: Контролинг на потребностите (2, стр. 43)

За определянето на потребностите могат да се използват различни инструменти:

анкетиране в широк смисъл наблюдение анализ на документи

• разговор със сътрудника
• попълване на въпросник
• групов разговор
• анализ на роли
• тестове
• експертни прогнози
• метод на Делфи

• външно наблюдение
• самонаблюдение
• систематично наблюдение
• несистематично наблюдение

• длъжностни характеристики
• профили с изисквания
• органиграма
• оценки на сътрудниците
• литературен анализ
• прогнози

Табл. 2: Инструменти на контролинга на потребностите (2, стр. 43)
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Основен инструмент е годишният разговор със сътрудника. Добре е да се използват и 
групови разговори с партиципативна насоченост.

Контролингът на планирането включва
• селектиране на квалификационни мероприятия,
• съставяне на плана за повишаване на квалификацията,
• определяне на учебните цели (като описание на поведенческо състояние),
• определяне на вида на учебното мероприятие, което ще се провежда или посещава,
• избор на обучаваща организация при външно обучение,
• избор на обучаващи.

При контролинга на изпълнението се регулира и контролира изпълнението на плана. Той 
е насочен към полето на учене и плановите и регулиращите му инструменти имат изра-
зени педагогически акценти. По-важни в случая са контролните инструменти. 

При контрола на учебния процес вниманието се фокусира върху действията на обуча-
ващите и обучаваните, като в центъра на вниманието са описанието и оценяването на 
учебно-тренировъчния процес – например учебният опит на участниците, взаимодействи-
ята им с обучаващите, социално-психологическият климат на обучението.

Контролът на учебните резултати се прави директно след квалификационното меро-
приятие, най-вече от обучаващия, за да може да се проверят, затвърдят или при нужда 
променят учебното съдържание, структурата и хода му. Той трябва да покаже и дали оп-
ределените в плана учебни цели са постигнати в квалификационното мероприятие. Това 
разбира се, все още не засяга успеха му за фирмата.

контрол на учебните резултати

контрол на учебния процес

- тестове,

- анкети,

- наблюдения

- междинни тестове,

- междинни анкети,

- наблюдения

начало на квалиф. 
мероприятие

край на квалиф. 
мероприятие

Фиг. 9: Инструменти на контролинга на изпълнението (2, стр. 47)

За измерването на резултата от обучението често се цитира принципа 90:90, според който 
едно учебно мероприятие има успех тогава, когато 90 % от участниците овладеят 90 % 
от учебното съдържание. За ефикасността от обучението се използва следната формула:  

   Зс – Зп  УЕ = 
  Змакс – Зп

УЕ = учебен успех
Зс = знания след учебното мероприятие
Зп = знания преди учебното мероприятие
Змакс = максимално постижими знания 
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Контролингът на трансфера планира, регулира и контролира трансфер на учебните 
резултати от полето на обучение в полето на изпълнение на функциите. Изследванията 
сочат, че за трансферния процес се залага дял на учебен трансфер от 10 % (дял на транс-
ферираните и прилагани знания от придобитите такива при повишаването на квалифика-
цията). За този относително малък дял са виновни различни препятствия пред трансфера 
на знанията в предприятието:

• неясно определяне на учебните цели,
• недостатъчно съответствие между учебното съдържание и трудовата практика,
• недостатъчна мотивация на участниците,
• липсващо време или възможности за упражняване на наученото,
• грешно поведение на ръководителите,
• съпротива на колегите срещу въвеждането на наученото,
• враждебен за иновации климат в предприятието.

За преодоляване на трансферната разлика в различните зони могат да се прилагат съот-
ветните инструменти (виж фиг. 10).

В зона А обучаващият носи голямата отговорност да подготви участниците за трансфер 
на знанията в практиката им:

• създаване на насърчаваща ученето приятна атмосфера,
• гарантиране на практическата значимост на преподавания материал,
• свързване на учебното съдържание с конкретна трудова ситуация,
• разглеждане и провеждане на казуси,
• изпреварващо разглеждане на трансферни препятствия,
• мотивиране на участниците за трансфер,
• поставяне на (задължителни) трансферни цели и изработка на конкретен план за 

действия за трансфера (2, стр. 51),

умения, начини на 
поведение

успех от повишаването на 
квалификацията

подготови-
телна фаза

фаза на 
изпъл-
нение

фаза на послед-
ваща обработка

време

планова 
крива

фактическа 
крива

трансферна 
разлика

зона Б

зона А

Фиг. 10: Концепция на трансферната разлика (2, стр. 50)

Зона Б се покрива от поведението на сътрудника и неговия началник. За подкрепа на 
трансфера след квалификационното мероприятие могат да се използват инструментите 
показани на фиг. 11.

Контролингът на успеха се разделя на контролинг на разходите и на ползите. И двата се 
осъществят след контролинга на трансфера, но се позовават и на по-предишни процеси. 
Чрез извеждането на величините на разходите (вход) и ползите (изход) могат да се пра-
вят изводи за ефикасността и ефективността на учебното мероприятие.

Разходите за повишаване на квалификацията могат да се разглеждат като инвестиция, 
защото чрез нея в сътрудника се натрупва запас от знания, умения и начини на поведе-
ние, който в бъдеще се реализира чрез труда му.
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подпомагане 
(коучинг) от 
началника

създаване на 
база данни за 

опита

отстраняване на 
организационни 

трансферни 
препятствия

трансферно 
мероприятие с 

колеги от 
обучението

оценъчен 
разговор с  
началника

последващо 
мероприятие с 
обучаващия

проучване с 
въпросник

Фиг. 11: Инструменти за подкрепа на трансфера след учебното мероприятие (2, стр. 52)

При контролинга на разходите за квалификация като основни инструменти се посочват 
следните инструменти:

бюджетиране

система от 
показатели

сравнение на 
план с отчет

пресмятане 
на присъщи 

разходи

Фиг. 12: Инструменти на контролинга на разходите (2, стр. 55)

В бюджета за повишаване на квалификацията се включват всички средства, с които 
отговорникът за тази дейност разполага през бюджетния период. Той се определя въз 
основа на данни от миналото или като процент от базова величина (например средства-
та за работна заплата или оборота). Най-добре е той да се съставя на база на детайлен 
анализ на потребностите от квалификация. Този бюджет може да е централизиран или 
децентрализиран, в зависимост от организацията на управление и на разходните места.

Пресмятането на присъщите разходи е част от управленското счетоводство. От неговите 
три части – видове, места и носители на разходи, в случая е важна първата: пресмятане на 
видовете разходи. Неговата задача е пресмятането и отчитането на всички видове пагатор-
ни и калкулативни разходи, възникнали за повишаването на квалификацията през периода.

Непреките разходи, които имат в повечето случаи калкулативен характер, почти не се 
отчитат в този контролинг (виж фиг. 13).

Сравнението между плана и отчета е неотменима част от контролинга на квали фи ка-
ционна та дейност. Плановите стойности от бюджета се сравняват с отчетните от управлен-
ското счетоводство, установяват се отклоненията, анализират се причините и евентуално 
се предприемат съответните коригиращи и превантивни действия.
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Показателите са като „пътеуказатели“. Те задават целта и посоката, служат като мащаб 
за резултатите и информират какво е постигнато. Много често показателите е добре да 
се групират в система, за да се отразяват по-добре взаимовръзките.

Ползите от повишаването на квалификацията са постигнатите ефекти, водещи до конкурент-
ни предимства. Тук се имат предвид ползите за самото предприятие, а не за самите участни-
ци в квалификационните мероприятия. Задачата на контролинга на ползите е да установи 
приноса на едно такова мероприятие за постигането на фирмените и квалификационните 
цели и така да създаде основа, върху която да може да се определи ефикасността и ефектив-
ността на повишаването на квалификацията в рамките на това мероприятие. Определянето 
на тези ползи обаче е трудно и ненадеждно. Ползите се проявяват в дългосрочен план, в 
крайна сметка трудно се изчисляват и гарантират. При трансфера на наученото в практи-
ката влияят различни фактори. Постигането на целите често се определя само качествено. 
Предлаганите концепции и инструменти на този контролинг са много комплексни и трудно 
приложими във фирмената практика, а и биха изисквали много време и персонал.

Качественият контролинг на ползите разглежда „меки“ данни:
• когнитивни (възприемане, мислене, познаване) в рамките на тестове на знанията, 
• афективни (чувствените) и
• поведенчески компоненти в рамките на самооценка на участниците (2, стр. 61).

преки присъщи разходи непреки присъщи разходи

разходи за пресонал

материални и други разходи

разходи за персонал за 
обучението

разходи за външни и вът-
решни преподаватели

непреки разходи 

такси за обучение и изпити

наеми
разходи за учебни и 
обучаващи средства

 опортюнистични разходи 

разходи за машини и уреди

офисоборудване и 
канцеларски материали

административни разходи

пътни, дневни и квартирни 
разходи

 разходи за изплащане на 
заплати на обучаващите се

Фиг. 13: Преки и непреки разходи (2, стр. 57)

Количественият контролинг на ползите се стреми да даде паричен израз на определените 
в плановия контролинг учебни цели. Така според степента на постигане на целите може 
да се изчисли определена учебна стойност, отразяваща ефективността на учебното меро-
приятие. Ако тази учебна стойност се съпостави с разходите, установени в контролинга на 
разходите, може да се генерира и ефикасността на мероприятието. Чрез трансформация на 
формулата за ефикасност може да се изчисли и рентабилността на учебното мероприятие:

   УСум – РЗум
 Рум = -----------------------
    РЗум
УСум… преценена учебна стойност на учебното мероприятие
РЗум… установени разходи на учебното мероприятие
Рум… преценена рентабилност на учебното мероприятие (2, стр.62).
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2.2 Казуси от Швейцария

Изложените по-долу казуси се отнасят до големи предприятия от сектора на информа-
ционните и комуникационните технологии в Швейцария, които ще се представят ано-
нимно. Това са акционерни дружества, в които чуждестранни предприятия имат мино-
ритарно или мажоритарно участие. Персоналът им варира от 1 400 до 3 000 сътрудници. 
Оборотът им в страната надхвърля един милиард швейцарски франка. Казусите показват 
определени аспекти на контролинга на повишаването на квалификацията, демонстрира-
щи интересни концепции и инструменти. Казусите се основават на експертни интервюта 
с отговорниците за повишаването на квалификацията в предприятията и на анализ на 
документи от лятото на 2003 г.

Казусите са структурирани по следния начин:

1. Значение и организация на повишаването на 
квалификацията

2. Рамкови условия за повишаване на квалификацията  

3. Контролинг на повишаването на квалификацията    

контролинг на 
потребността и 
планирането

контролинг на 
изпълнението

контролинг  на успеха

контролинг  
на разходите

контролинг  
на 

ползите

контролинг 
на трансфера

4. Изводи

Фиг. 15: Структура на казусите за контролинга на повишаването на квалификацията (2, стр. 64)

През разглеждания период секторът на информационните технологии в Швейцария се ха-
рактеризира със спад. Консултантската фирма PAC GmbH (http/www.pac-it.de; 01.09.2001), 
основана през 1996 г. в Германия, и предоставяща консултации и услуги в този сектор, 
пише: „След редовните фантастични ръстове от 10 до 15 % през периода 1995 до 2000 г. 
през 2001 г. ръстът на швейцарския пазар за услуги в информационните технологии (ИТ) 
падна на 6 %“. През 2002 г., според MSM Research AG с над 20-годишен консултантски 
стаж в този бранш (http:/www.msmag.ch), е налице отрицателен ръст от 2,8 % при пазарен 
обем през същата година от 12,4 мрд. швейц. франка. Очертаващата се криза кара пред-
приятията усилено да се ориентират към спестяване на разходите чрез оптимизиране на 
наличните системи и процеси.

От 01.01.1998 г. в Швейцария е в сила нов закон за телекомуникациите, който либерали-
зира пазара в страната. След едногодишна стагнация през 2001 г. се отчита ръст от 5 %, а 
пазарният обем – изчислен от нетните продажби на 400-те фирми, предлагащи телекому-
никационни услуги – достига през същата година 14,8 мрд. швейц. франка. Между 2001 
и 2002 г. два големи телекомуникационни сегмента печелят от почти двуцифрен дял на 
ръста. От една страна това са интернет услугите, при които абонаментите скачат спрямо 
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предходната година с 13 % до 2,35 мил. абонати, а от друга – мобилните телефони, с ръст 
на абонатите от 9 %, с което значително се превишава броя на стационарните абонати. 
Мобилната телефонна мрежа на Швейцария през 2000 г. се владее основно от три големи 
компании. В телекомуникационния отрасъл тогава са работели 23 500 заети на пълен 
работен ден (2, стр. 65-66).

2.2.1  Предприятие А

2.2.1.1 Значение и организация на повишаването на квалификацията в предприятие А

Съгласно споделеното мнение на отговорния мениджър за повишаването на квалифи-
кацията, значението на тази дейност за предприятието е голямо. Той не би могъл да си 
представи, че ще остави сътрудниците на досегашното равнище на техните способности 
и квалификации. Защото „ … ресурсът човек … е незаменим и в крайна сметка решаващ 
за успеха или неуспеха на дадена фирма …” казва г-н Амрайн, ръководител на отдела за 
повишаване на квалификацията на предприятието. В съответствие с това в актуалната 
визия и мисия на предприятието се казва: „Нашите мотивирани и квалифицирани съ-
трудници са ключът за успеха ни на пазара.”

Отделът за повишаване на квалификацията на предприятието се намира на третото 
ръководно ниво и е подчинен директно на звеното по УЧР. Отговорният мениджър за 
повишаването на квалификацията в предприятието е г-н Амрайн, директно подчинени на 
него са седем души на пълно работно време, както и няколко практиканти на непълно 
работно време, които също се занимават с обучението и повишаването на квалифика-
цията в предприятието. 

Областите от задачи на отдела за повишаване на квалификацията обхващат наред с 
другото бюджета (контролинг и информационна отчетност), техническото обучение, про-
дуктовото обучение, индивидуалното развитие на персонала, както и консултирането и 
подпомагането на другите отдели. 

Съществена цел на отдела според данните в интранета на предприятието е ”… да се по-
лучи висока степен на мотивация и готовност за коопериране при повечето сътрудници” 
(2, стр. 67).

2.2.1.2  Рамкови условия за повишаването на квалификацията в предприятие А

Според Амрайн натискът за непрекъснато повишаване на квалификацията в сектора на 
информационните и комуникационните технологии е силен, поради променящите се с 
голямо темпо продуктови и иновационни цикли. Стратегиите също често се променят, 
вследствие на което непрекъснато трябва да се повишава квалификацията на сътрудни-
ците. Тенденцията (която между другото се наблюдава в повечето стопански отрасли) е 
в посока на реагиране вместо проактивно действие. 

Във времена на рецесия натискът на разходите нараства и в областта на повишаването 
на квалификацията. Чрез често прилаганото в тази ситуация съкращаване на длъжности 
в предприятието разходите обаче се намаляват обикновено автоматично, тъй като трябва 
да се повишава квалификацията на по-малко сътрудници. Но по мнението на Амрайн 
нищо не се променя във факта, че квалификацията на някои сътрудници трябва да се 
повишава непрекъснато. Те трябва да владеят своята професия и при това няма никакво 
значение дали има рецесия или не. Според него един инженер „ … няма никакъв шанс 
без повишаване на квалификацията”. Той работи в област, където безусловно непрекъсна-
то трябва да е на равнище, докато в други области по-скоро „ … съществува възможност 
за импровизация...”. Така е например в административната област, което се доказва от 
факта, че през 2002 г. само 50 % от всички сътрудници са посетили учебно мероприятие.
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2.2.1.3 Контролинг на повишаването на квалификацията в предприятие А

Според мнението на г-н Амрайн контролингът на обучението и повишаването на ква-
лификацията в предприятието „ … е институционализиран напълно и във всичките фор-
ми”. За него е ясно, че днес този контролинг изпълнява изключително важна функция: 
„Където не се контролира, винаги има хора, които използват това и по този начин по-
ставят под въпрос дейността и промените, към които се стреми дадено предприятие. … 
Предприятието е готово да инвестира в сътрудниците, затова то може и да изисква нещо 
от тях” (2, стр. 68). 

2.2.1.3.1 Контролинг на потребността и планирането в предприятие А

Контролинг на потребността

Досега потребността от повишаване на квалификацията на сътрудниците е установявана 
чрез проучване с помощта на анкети. Този принцип Je-ka-mi (Jeder kann mitmachen = 
ВМУ -всеки може да участва) – (цитат на Амрайн) обаче е бил много незадоволителен, 
поради което се взема решение за въвеждане на професионален мениджмънт на умени-
ята (Skills Management) въз основа на методи за развитие на персонала, който не след 
дълго поражда въодушевление. 

При мениджмънта на способностите, ръководителите, познавайки стратегията на пред-
приятието, дефинират за своите сътрудници планов профил с около 15 различни способ-
ности и умения, които се считат за необходима предпоставка за съответната дейност. За 
всяка от тези способности началникът определя съответното необходимо ниво (избор от 
три различни нива). Сътрудникът може да прецени чрез самооценка своето моментно 
равнище за всяко умение и по този начин разработва актуален фактически профил, кой-
то след това се оценява и от началника. В резултат на тези планови и фактически про-
фили се получава несъответствието на уменията (Skill Gap), което може да се отстрани 
след това приоритетно в рамките на мероприятията за повишаване на квалификацията, 
ако става дума за стратегически важно умение. 

При мениджмънта на способностите началникът носи голяма отговорност. От него се 
очаква да притежава способността да оценява своите сътрудници, да познава изисквани-
ята на тяхното работно място и да съблюдава току що описания процес. Не се провежда 
специфично обучение по мениджмънт на уменията.

планов профил
(профил на изискванията)

фактически профил
(профил на способностите)

зев
(разлика)

повишаване на 
квалификацията

Фиг. 16: Управление на способностите в предприятие А (2, стр. 69)
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Контролинг на планирането

Всички предложения за повишаване на квалификацията са достъпни в интранет- плат-
формата, а и процедурата по регистриране се осъществява също онлайн. Предприятието 
работи на дългосрочна основа с около шест до десет външни преподаватели. На редовно 
провеждани брифинги с тях им се изяснява визията и мисията на предприятието.

2.2.1.3.2 Контролинг на изпълнението в предприятие А

За анализиране на мероприятията за повишаване на квалификацията от 2001 г. е на раз-
положение добре обмислен инструмент за оценка, който е разработен и се предлага от 
едно швейцарско висше професионално училище. Инструментът е на разположение в 
интернет. На всички участници след приключване на обучително мероприятие се изпра-
ща автоматично съобщение в електронната поща, което съдържа линк към формуляр за 
обратна връзка. За попълването на този формуляр сътрудникът се нуждае от около 15 
минути. Ако в рамките на три дни не се получи обратен отговор участникът получава 
„приятелско предупреждение”, на което той най-често реагира.

Дялът на върнати оценки на обучителното мероприятие учудващо надминава 90 %, което 
се обяснява с простотата и лесното използване на системата от страна на потребителя. 
Друго предимство е, че обратната връзка може да се даде в „неутрална” ситуация, без 
влиянието на участниците, преподавателите или на ситуационно появяващите се емоции. 
Освен това има възможност обратната информация да се предаде анонимно.

В рамките на по-нататъшно развитие на системата г-н Амрайн би могъл да си представи 
да провеждат винаги – преди и след мероприятията – тест на знанията, който ясно по-
казва, дали след дадено мероприятие е постигнат определен резултат. Този тест би могъл 
да се повтори след три или шест месеца, при което би се взел под внимание и успеха на 
трансфера (на знания / умения). Освен това един встъпителен тест би дал възможност 
за създаване на профил на участника, на базата на който може да се адаптира съдържа-
нието на обучителното мероприятие. Важно е всички данни да се третират конфиденци-
ално и на сътрудника ясно да се обясни смисъла и целта на такива тестове, за да не се 
предизвикват съпротивление и страхове.

Според г-н Амрайн тези възможни подобрения на оценъчния инструмент са само въпрос 
на ресурси, като винаги трябва критично да се провери дали нещо е действително целе-
съобразно или само раздува организацията (2, стр. 70). 

2.2.1.3.3 Контролинг на трансфера в предприятие А

Същественият проблем на процеса на трансфер се състои в това, че хората трудно се 
освобождават от стари парадигми и нагласи. Следователно би било необходимо науче-
ното регулярно да се репетира и практикува в рамките на следващи мероприятия, което 
според Амрайн е почти невъзможно предвид оскъдните ресурси. Макар че тази ситуация 
е неудовлетворителна за предприятието, Амрайн вижда малко алтернативи за решаване-
то є. Въпреки това той е на мнение, че в това отношение сътрудникът би трябвало да 
развие собствена инициатива, а не постоянно да бъде побутван от своя началник.

2.2.1.3.4 Контролинг на успеха в предприятие А

Контролинг на разходите

Г-н Амрайн контролира всеки заявен за повишаване на квалификацията франк в пред-
приятието. Целият бюджет за 2003 г., за който той отговаря, е съставен на базата на 
числови данни от миналото и след това е разпределен от него за различните области на 
повишаване на квалификацията. 
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За индивидуално повишаване на квалификацията г-н Амрайн е калкулирал сума на съ-
трудник и я е умножил по броя на сътрудниците във всеки отдел. За отдели с повече от 
100 сътрудника е имало на разположение годишно по 600 франка на човек за индивиду-
ално повишаване на квалификацията, за отдели с по-малко от 100 сътрудника, те са били 
1000 франка на човек. Разликата е възникнала въз основа на предположението, че по-го-
лемите отдели разполагат с повече свобода на действие при разпределение на бюджета, 
тъй като не всички сътрудници се нуждаят от еднакво разходно интензивно повишаване 
на квалификацията и по този начин „предоставят” своя дял на други сътрудници. В по-
малките отдели тази свобода е значително по-ограничена. Отговорникът за повишаване 
на квалификацията също така редовно и всеобхватно изследва показатели. Някои ин-
тересни показатели от предприятието са представени в следващата таблица (2, стр. 71).

Показател 2002 2003 (бюджет)

Разноски за повишаване квалификацията на сътрудник 2 700 CHF 4 700 CHF

Дял на разноските за повишаване на квалификацията към годишния оборот 0.27 % 0.36 %

Дял на разноските за повишаване на квалификацията към разходите за персонал 1.9 % 2.4 %

Средни присъщи разходи за мероприятие за повишаване на квалификацията 8 200 CHF 9 400 CHF

Средни присъщи разходи за ден, използван за повишаване на квалификацията 2 960 CHF 2 750 CHF

Средни присъщи разходи на ден за повишаване на квалифи-кацията и на участник 400 CHF 365 CHF

Табл. 3: Показатели от предприятие А (2, стр. 72)

Контролинг на ползите

Г-н Амрайн не вижда теоретични и практически концепции, които позволяват изразите-
лен (към момента) контролинг на ползите от повишаването на квалификацията. В нор-
малния случай трябва просто да се изхожда от това, че финансовата добавена стойност 
на дадено мероприятие за повишаване на квалификацията превишава направената ин-
вестиция. Освен това едно учебно мероприятие е само част от цялостен пакет от мерки 
и поради това трудно може да се разглежда изолирано.

2.2.1.4  Перспектива (предприятие А)

Има голям потенциал в разширяването на описания инструмент за оценка на учебните 
мероприятия. Въпреки това трябва да е ясно, че директната оценка на дадено обучи-
телно мероприятие има относително слаба изразителност по отношение на ползата от 
повишаването на квалификацията за предприятието.

В бъдеще в предприятието ще се прилагат все по-често електронни форми на преподава-
не и обучение (E-Learning – електронно обучение). Те трябва да дадат възможност за по-
бързо, по-просто, и поради това по-устойчиво предаване и архивиране на съдържанията 
така, че сътрудниците винаги да могат да ги повтарят.

2.2.2  Предприятие Б

2.2.2.1 Значение и организация на повишаването на квалификацията в предприятие Б

Значението на повишаването на квалификацията наистина не се споменава специално 
във визията на предприятието. Обаче „възможностите за развитие на сътрудниците” се 
разглеждат като важен фактор за осигуряване и повишаване на удовлетвореността на 
сътрудниците, която е важна за предприятието. В директивите за обучение и повишаване 
на квалификацията освен това е записано: „Знанията на нашите сътрудници, професио-
налните им способности и социални компетентности са жизнено важни за успеха на 
компанията”.
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Отделът за повишаване на квалификацията на предприятието е директно подчинен на 
ръководителя на УЧР. Г-н Бергер е началник на отдела за повишаване на квалификаци-
ята, в който работят още двама сътрудници.

Отделът за повишаване на квалификацията на предприятието предоставя на разположе-
ние преди всичко платформи, с които сътрудниците могат да повишават квалификаци-
ята си. Как и от кого ще се използват тези платформи в крайна сметка е отговорност 
на ръководителите. За г-н Бергер акцентът в процеса на повишаване на квалификацията 
се поставя върху това, че повишаващите квалификацията си сътрудници и техните ръ-
ководители (трябва) да са в непрекъснат диалог относно потенциалите за развитие и 
съответните мероприятия за повишаване на квалификацията.

2.2.2.2  Рамкови условия за повишаване на квалификацията в предприятие Б

Средната възраст на персонала от 33 години е по-скоро ниска, поради което според 
Бергер значението на повишаването на квалификацията получава още по-голяма тежест. 
Младите сътрудници имат желанието и необходимостта непрекъснато да се развиват. 

Той счита, че натискът за икономии, възникващ в неговия отдел по време на икономи-
чески кризи, по-скоро е слаб. По неговото мнение в другите отдели може да се постигне 
по-висок ефект от икономии, отколкото в отдела за повишаване на квалификацията (2, 
стр. 73).

2.2.2.3  Контролинг на повишаването на квалификацията в предприятие Б

В предприятието вече успешно са въведени отделни инструменти за контролинг на по-
вишаването на квалификацията, но все още не може да се говори за професионален, 
всеобхватен такъв.

По отношение на качествения контролинг на повишаването на квалификацията Бергер 
особено изтъква два аспекта: директната обратна връзка след дадено мероприятие и об-
съждане на теми за развитие в рамките на разговора със сътрудниците. 

В количествен аспект е постигнат значителен напредък преди всичко чрез създаването на 
прозрачност в структурите на разходите за повишаване на квалификацията.

2.2.2.3.1 Контролинг на потребността и планирането в предприятие Б

Контролинг на потребността

В нормалния случай директният ръководител на даден сътрудник взема решение в рам-
ките на провеждащия се ежегодно разговор със сътрудника относно мерките за пови-
шаване на квалификацията, които трябва да се предприемат. Но поради това, че преди 
всичко по-младите началници често са заети твърде много със самите себе си, на места 
остава твърде малко време за развитието на подчинените им сътрудници, което е осъз-
нато като незадоволителна ситуация. В бъдеще предприятието ще се стреми повече да 
насърчава и подпомага съзнанието за отговорност на ръководителите относно развитие-
то на техните сътрудници чрез вътрешни мероприятия за обучение (например „Как да 
водя разговор за развитие?”).

Контролинг на планирането

Бергер вижда голямо предимство в електронното обработване на заявката за учебни 
мероприятия през интранет, което значително улеснява изготвянето на отчети и статис-
тически анализи. Цялата програма от мероприятия е достъпна в интранет. При онлайн 
заявка от сътрудниците се изисква освен това да формулират съответни учебни цели за 
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избраното обучително мероприятие. От това предприятието очаква известна подготовка 
и работа по темата на съответното мероприятие. В бъдеще желанието е учебните цели 
да се използват повторно в процеса на повишаване на квалификацията – сътрудникът 
например би могъл, при обратна връзка, след учебно мероприятие да информира дали е 
успял да достигне поставените учебни цели или не.

Когато сътрудниците сами желаят индивидуално повишаване на квалификацията, от тях 
се изисква да попълнят и да подпишат така наречено споразумение за обучение (Training 
Agreement). Този документ придава на цялото начинание задължителен характер. В него, 
наред с разходите и времето на отсъствие, се регламентират всички задължения за въз-
становяване на разходи при преждевременно прекъсване на повишаването на квалифи-
кацията или при напускане на предприятието от сътрудника. Всички споразумения за 
обучение се проверяват от отговорника за повишаване на квалификацията, което му дава 
възможност да види някои тенденции в това отношение (2, стр. 74).

2.2.2.3.2 Контролинг на изпълнението в предприятие Б

Предприятието получава голяма част от услугите по повишаването на квалификацията 
отвън. В провеждани ежегодно брифинги, при които отделът за повишаване на квалифи-
кацията се среща с преподавателите, се комуникират стратегията и целите на предпри-
ятието и се прави опит да се посочи какви актуални въпроси и проблеми съществуват 
в него. 

Желанието на г-н Бергер е осигуряването на определено постоянство на състава на 
преподавателите. Ако години наред провеждат обучителни мероприятия те стават чувст-
вителни и способни да определят и да вземат под внимание важни теми, касаещи 
развитието на сътрудниците и на предприятието. Те усещат дали отделни теми са още 
актуални или е по-добре да не са предмет на обучение.

Две седмици след дадено мероприятие отделът за повишаване на квалификацията 
получава от преподавателите и от всички участници обратна връзка. В предприятие-
то се придава голямо значение преди всичко на обратната връзка с преподавателите. 
Обратната връзка / информация от участниците се оценява като по-малко значима 
поради познатите емоционални влияния на ситуацията в края на дадено обучително 
мероприятие. За отговорника за повишаване на квалификацията освен това е важно 
от време на време той или друг човек от отдела за повишаване на квалификацията 
лично да посещава за кратко време дадено учебно мероприятие. Това дава възможност 
за директна, неповлияна оценка на методиката и дидактиката на даден преподавател 
от страна на опитен човек.

2.2.2.3.3 Контролинг на трансфера в предприятие Б

За г-н Бергер е важно, на участниците още по време на учебното мероприятие да се по-
сочи, въз основа на примерни конкретни практически казуси, как наученото може да се 
прилага на работното място. Това предписание се обосновава с факта, че теоретичното 
предаване на знания се извършва на по-високо ниво на абстракция, отколкото практиче-
ското използване след това. Следователно сътрудникът трябва да е достатъчно гъвкав, за 
да може да разбере тази разлика в нивата и в крайна сметка да я преодолее.

Досега в предприятието не са провеждани никакви специфични последващи допълнител-
ни мероприятия. Все пак е ясно, че в процеса на трансфер важна роля се придава преди 
всичко на ръководителите. Известно време след дадено учебно мероприятие трябва да се 
извадят поуки, да се проучат положителните и отрицателните аспекти и да се определят 
по-нататъшните стъпки. Това, според Бергер, е важна тяхна ръководна задача, която в 
бъдеще, в рамките на вътрешни обучения за ръководни кадри, ще се преподава още по-
прецизно и интензивно (2, стр. 75).
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2.2.2.3.4 Контролинг на успеха в предприятие Б

Контролинг на разходите

Бергер се аргументира, че по отношение размера на разходите за повишаване на 
квалификацията трябва да се избере икономически разумна концепция, тъй като 
предприятието не е образователна институция и не може да дава неограничено фи-
нансови средства за повишаване на квалификацията. Съобразно с това в длъжностна-
та характеристика на отговорника за повишаване на квалификацията се изисква той 
да дава своя принос за развитието на сътрудниците „ … проактивно и с осъзнаване 
на разходите …” Когато повишаването на квалификацията създава допълнителна пол-
за предимно за сътрудника и само товари предприятието с разходи, то трябва да се 
откаже от нея. 

Бюджетирането на разходите за повишаване на квалификацията е ставало досега 
много индивидуално: всеки отдел е оценявал своята потребност от повишаване на 
квалификацията и я е приемал в бюджета, поради което между различните отдели 
са се получавали отчасти големи разлики при разпределяните средства. В бъдеще се 
планира да се дадат директиви и препоръки за по-целесъобразно и единно бюджети-
ране (например планиране на годишна сума на човек за повишаване на квалифика-
цията).

В рамките на обхващащите цялото предприятие обучение и повишаване на квалифика-
цията през 2001 и 2002 г. годишно са предлагани между 150 и 200 учебни мероприя-
тия, като средния брой на участниците е бил между осем и десет човека. Разходите 
за тези обучения са възлизали на 1 до 1,5 млн. швейцарски франка. 

За 2003 г. са били бюджетирани разходи за повишаване на квалификацията на човек 
в размер на 3 300 CHF. Към юли 2003 г. действителните разходи за повишаване на 
квалификацията за цялата 2003 година (по прогнозни изчисления) възлизат обаче 
„само” на 2 600 CHF на сътрудник. В съответствие с това годишният бюджет по всяка 
вероятност значително няма да бъде постигнат.

Контролинг на ползите

Бергер счита за трудно да се установи ползата на повишаването на квалификацията 
за предприятието. Поради силно теоретичните причинно-следствени взаимозависи-
мости той дава малки шансове на концепцията за монетарен контролинг на пол-
зите. В предприятието са удовлетворени до известна степен, ако при сътрудниците 
може да се установи определен качествен напредък в благоприятна за него посока 
(2, стр. 76).

2.2.2.4 Перспектива (предприятие Б)

За Бергер е ясно, че цялата проблематика по контролинга на ползите от повишава-
нето на квалификацията в бъдеще ще придобива по-голямо значение. Въпреки това 
той не счита за необходимо да изгражда умно изобретени системи за количествено 
установяване на ползите, тъй като и в бъдеще ще преобладават качествените, неиз-
мерими аспекти.

Той е убеден, че волята и способността за учене на даден сътрудник в крайна смет-
ка имат силно влияние върху успеха на повишаването на квалификацията. Поради 
това възниква въпроса, дали предприятието ще успее да запази волята за учене на 
сътрудниците, въпреки все по-намаляващото време на преполовяване на стойността 
на знанията.
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2.2.3  Предприятие В

2.2.3.1 Значение и организация на повишаването на квалификацията в предприятие В

В стратегията на предприятието сътрудниците се окачествяват като „ … първостепенни 
активи и ресурси …”, докато във фирмените принципи е записано: „Ние искаме да на-
сърчим и да подпомогнем сътрудниците да развият умения, които занапред ще помагат 
на тяхното лично и професионално развитие във всяко отношение”.

Според изказвания на отговорника за повишаване на квалификацията висшето ръко-
водство на предприятието признава необходимостта от регулярно повишаване на ква-
лификацията, ако тя действително се организира и провежда целесъобразно. Осъзнава 
се, че преди всичко техниците в предприятието относително бързо губят пазарната си 
стойност, ако техните знания не се поддържат на актуалното ниво. 

Отделът за повишаване на квалификацията, който се ръководи от г-н Волфрам, е под-
чинен директно на отговарящия за УЧР. Общо в този отдел работят четирима души. За 
всяко звено на предприятието трябва да бъде определен така наречен представител за 
обучението (Training Representative), който фигурира като партньор за контакт с отдела 
за повишаване на квалификацията. Съвместно се проучват потребностите от повиша-
ване на квалификацията на всички сътрудници (2, стр. 77). 

2.2.3.2 Рамкови условия за повишаване на квалификацията в предприятие В

За г-н Волфрам структурата на сътрудниците представлява решаващо рамково условие 
за повишаването на квалификацията: в предприятието са назначени хора от около 30 
различни страни, средната възраст е 28 години. Тези факти обосновават необходимостта 
от регулярно повишаване на квалификацията по отношение на знанията, уменията и 
стила на поведение.

Според Волфрам в по-лоши в конюнктурно отношение времена се инвестира по-малко 
и преди всичко по-целенасочено в повишаване на квалификацията. Според негови из-
казвания предприятието не насърчава целия персонал, а по-скоро се концентрира върху 
„ключови сътрудници”, които имат особено висока стойност за него (например техници). 

Той застъпва мнението, че швейцарският манталитет (повлиян от миналото) все още 
се формира от вярата в постоянната сигурност на работата. Преди всичко по-стара-
та генерация има очакването през целия си живот човек да работи в едно и също 
предприятие и да бъде развиван от него. Все повече по-млади сътрудници имат обаче 
друга представа, както подчертава Волфрам: „Аз предоставям своята работна сила на 
фирмата за определено време, същевременно обаче тя трябва да признае, че аз искам 
да се подготвя за собственото си бъдеще”. Преди всичко сътрудниците в сектора на 
информационните и комуникационните технологии днес са по-скоро готови да развият 
собствена учебна инициатива.

2.2.3.3 Контролинг на повишаването на квалификацията в предприятие В

Отговорникът за повишаване на квалификацията вижда в контролинга на повишаването 
на квалификацията първичната цел да се държат под контрол разходите и качеството на 
дейностите за повишаване на квалификацията в предприятието. Трябва да се взема под 
внимание, че организацията не трябва да бъде пренатоварена и раздута чрез този контро-
линг. Според него принципно почти всичко би могло да се контролира чрез съответните 
разходи и необходимите ресурси, но това не би имало никакъв смисъл. Ако не се иска 
да се изгради прекалено голяма организация, трябва фокусът да се концентрира върху 
няколко избрани инструмента и да се направи опит те да се оптимизират (2, стр. 78).
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2.2.3.3.1 Контролинг на потребността и планирането в предприятие В

Контролинг на потребността

Темите за повишаване на квалификацията и развитието се дискутират винаги в годишния 
разговор със сътрудник. Началникът обсъжда със сътрудника какво се очаква от него през 
следващата година и какви задачи трябва да поеме. Посредством това планиране на бъде-
щето в последствие се проверява дали сътрудникът разполага със знанията, уменията и на-
чина на поведение за изпълнение на изискваните дейности или трябва тепърва да ги усвои, 
което би се провело в рамките на мероприятията за повишаването на квалификацията.

Волфрам назовава две съществени задачи на ръководителя: от една страна той е отго-
ворен да даде своя принос за достигане на целите на предприятието. От друга – негова 
задача е да се замисля за бъдещата пазарна пригодност на своите сътрудници и да играе 
активна роля при тяхното развитие. Макар че ръководителите регулярно се обучават по 
темите за ръководене на сътрудниците (например коучинг), те отчасти мислят и действат 
хетерогенно: едни са на мнение, че трябва само да заповядат нещо на сътрудника и той 
да го изпълни, при което не е нужно повишаване на квалификацията. Други изпращат 
своите сътрудници на мероприятия за повишаване на квалификацията и се надяват, че 
след това те по-добре ще се справят самостоятелно със задачите си.

Контролинг на планирането

Предприятието провежда мероприятия за повишаването на квалификацията главно с 
външни организации. За селектиране на бизнес партньорите се събират оферти от ня-
колко организации за обучение. След това с помощта на стандартизирана матрица за 
решения се селектират две до три организации, които се канят да направят презента-
ция. Вследствие на презентациите се прави изборът. При дългосрочно коопериране с 
организации за обучение ежегодно се водят нови преговори за сключване на договори. 
Дългосрочните сътрудничества, според Волфрам, са особено важни при по-големи про-
екти за повишаване на квалификацията: „Човек купува хляб от най-близкия магазин. 
При покупка на автомобил обаче зависи много, откъде ще го достави, защото в крайна 
сметка така се прави дългосрочна инвестиция” (2, стр. 79). 

2.2.3.3.2 Контролинг на изпълнението в предприятие В

Оценката на дадено обучително мероприятие се извършва от една страна от самата 
обучаваща организация, която дава на предприятието обратна информация за резулта-
тите от оценката. От друга страна при мероприятия, които са от голямо значение за 
предприятието, две седмици след това се провежда нова оценка през интранет от самото 
предприятие. Към този момент участниците вече са придобили определена емоционална 
дистанция и разполагат с първоначален опит за прилагане на наученото. Тези оценъч-
ни резултати се сравняват след това с онези на обучителната организация. При големи 
отклонения съвместно се дискутират и приемат съответни мерки. Откакто от време на 
време се провежда вътрешна оценка и обучаващите организации знаят това, резултатите 
от оценките значително са се подобрили. Това води до заключението, че в случай на 
допълнителна оценка от предприятието обучаващите организации се стараят още повече 
да достигнат задоволително качество на предлагането.

2.2.3.3.3 Контролинг на трансфера в предприятие В

Макар че предприятието не провежда последващи (дадено обучение) мероприятия отго-
ворникът е на мнение, че те могат да се явят критичен фактор за успеха на трансферния 
процес. Началникът има важна треньорска роля (коучинг) и трябва да се грижи сътруд-
никът да може да прилага наученото, когато се върне обратно на работното си място. 
Работната обкръжаваща среда трябва да бъде съответно адаптирана. Според Волфрам 
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тук възниква също въпросът за относителността на такива стандартизирани мерки, които 
парализират процеса и раздуват организационния апарат.

2.2.1.3.4 Контролинг на успеха в предприятие В

Контролинг на разходите

Предприятието проверява и сравнява офертите на организациите за обучение сравни-
телно детайлно и изисква от ръководителите да проверяват дали дадено мероприятие 
за повишаване на квалификацията действително е необходимо и дали съответно няма 
алтернативи с по-ниски разходи. Решението обаче се взема не само на база на най-евти-
ното предложение, а роля играят и други фактори (например качество на подготовката 
и последващата обработка на дадено учебно мероприятие, предоставената документация 
и т.н.) (2, стр. 80). 

За съставяне на годишния бюджет пълномощниците за обучението установяват и съ-
бират възникващите в техните звена потребности от повишаване на квалификацията. 
Посредством тази информация отделът за повишаване на квалификацията фиксира след 
това глобалния бюджет за повишаване на квалификацията, за който ръководството на 
предприятието взема крайното решение.

През 2002 г. предприятието е инвестирало средно 4 900 CHF в повишаването на квалифи-
кацията на всеки сътрудник, за 2003 г. в бюджета са залегнали 3 800 CHF на сътрудник 
(сравнение в табл. 4). Волфрам е на мнение, че тези суми са много високи, защото през 
следващите години предприятието би трябвало да премине от растеж към стабилно за-
пазване на нивото. В бранша не се очакват големи промени през следващите години, 
поради което за персонала възниква по-малка необходимост за получаване на нови зна-
ния, умения и начини на поведение. Поради това той би желал принципно да намали 
разходите за повишаване на квалификацията до необходимия минимум. Той счита за 
подходяща сума в размер на 5-7 % от сумата на брутната заплата. 

От таблица 4 могат да се вземат някои интересни показатели за дейностите за повиша-
ване на квалификацията на предприятието:

Показател 2002

Разноски за повишаване на квалификацията на сътрудник 4 900 CHF

Дял на разноските за повишаване на квалификацията към годишния оборот 0.88 %

Средни присъщи разходи за мероприятие за повишаване на квалификацията 11 900 CHF

Средни присъщи разходи за ден, използван за повишаване на квалификацията 1 500 CHF

Средни присъщи разходи на ден за повишаване на квалификацията и на участник 560 CHF

Табл. 4: Показатели от предприятие С (2, стр. 81)

Контролинг на ползите

Предприятието не провежда конкретен контролинг на ползите. Според мнението на от-
говорника това е много трудно за осъществяване в предприятие, което предлага главно 
продукти, които не са физически осезаеми.

2.2.3.4 Перспектива (предприятие В)

Предприятието трябва да намери в бъдеще подходящ начин на отношение към висо-
ките очаквания на сътрудниците за повишаването на квалификацията им. Това, което в 
миналото все още е било възможно, в бъдеще няма да е вече така и за повишаване на 
квалификацията няма да може да се дават несъразмерно големи суми. Това трябва да се 
обясни ясно на много от сътрудниците.



52

Г-н Волфрам преценява актуалния пазар, в който се намира предприятието по-скоро 
като статичен. Растеж, ако въобще е възможен е осъществим само в тесни рамки. За 
предприятието това означава, че ефективността (на присъщите разходи) трябва да се 
подобри в цялото предприятие. Девизът в бъдеще не може да е: „Първо стреляй и после 
задавай въпроси”.

2.2.4  Предприятие Г

2.2.4.1 Значение и организация на повишаването на квалификацията в предприятие Г

Във водещата идея на все още младото предприятие голямото значение на сътрудниците 
и тяхното развитие е описано така: ”… те са нашата най-важна стока, затова ние после-
дователно ги насърчаваме и им засвидетелстваме признание”. Стратегическите цели за 
2003 – 2005 г. подчертават също важността на сътрудниците, стоящи във фокуса на кли-
ентите: „Сътрудниците представляват насочения към бъдещето актив”.

За отговорния за повишаването на квалификацията в предприятието г-н Грегор е ясно, 
че повишаването на квалификацията, и ученето изобщо, е съществено за бъдещия успех 
на предприятието: „Без учене фирмата може да бъде закрита”. 

Отговорността за повишаването на квалификацията е разпределена на различни звена в 
предприятието, като при това всеки отдел покрива определена област от повишаването 
на квалификацията (например развитие на мениджмънта, информационни технологии, 
маркетинг и продажби). Между отделите не се извършва интензивна съвместна работа, 
едва на всеки шест седмици се провеждат координационни съвещания, но иначе се работи 
много автономно. Вследствие на това се получават отчасти много различни стандарти по 
отношение на процеса на повишаване на квалификацията и контролинга му (2, стр. 82).

Грегор подчертава, че в едно предприятие целта никога не трябва да се състои в това 
„…да се увеличават семинарните дни”. По-важно е по принцип да се доразвива ученето 
в различните му форми. Осъзнаването на това често е трудно да бъде представено на 
сътрудниците. За отговорника за повишаване на квалификацията е ясно, че никой не 
може да развива другите: „Всеки решава сам за себе си защо, как, кога, къде и в какво 
да се развива …” 

Отговорен за собственото си развитие е сътрудникът, отговорен за подпомагане на това 
развитие е началникът му”. От сътрудниците може и трябва да се очаква висока готов-
ност за развитие и учене, която те впрочем трябва да доказват и в ежедневието си при 
изпълнение на комплексни задачи (попълване на данъчната декларация, поемане на 
ипотеки и т.н.).

2.2.4.2 Рамкови условия за повишаване на квалификацията в предприятие Г

Според Грегор разходите за обучение и повишаване на квалификацията досега (още) не 
са били засегнати от забавянето на растежа в сектора на информационните и комуни-
кационните технологии и предизвикания от това натиск за икономии. Въпреки това, за 
него безусловно трябва да има стремеж към доказване на генерирането на стойност от 
повишаването на квалификацията: „Колкото парите намаляват, толкова по-настойчив ще 
става въпросът за приноса на повишаването на квалификацията в успеха на предприя-
тието”. 

За предприятието наистина не съществува задължение непрекъснато да повишава квали-
фикацията на своите сътрудници, но в ръководните принципи е записано изискването да 
ги поддържа непрекъснато „пригодни за пазара на труда”. Поради това ръководството е 
съгласно и се стреми да инвестира в повишаването на квалификацията на сътрудниците. 
Съществува убеденост, особено за това, че сътрудниците „на клиентския фронт” трябва 
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да играят ключова роля, да притежават широки познания за продуктите и поради това 
трябва постоянно да повишават квалификацията си. 

2.2.4.3 Контролинг на повишаването на квалификацията в предприятие Г

Актуалното състояние на контролинга на повишаването на квалификацията в пред-
приятието като цяло е много незадоволително, но и в това отношение съществуват 
съществени различия поради силната автономия на различните звена. Структурата, от 
една страна, има определени предимства (например близост на отдела за повишаване на 
квалификацията до сътрудниците), но от друга страна създава много места на стиковка, 
които значително затрудняват координацията и сътрудничеството. Целесъобразно би 
било повишаването на квалификацията в цялото предприятие да се извършва на базата 
на обща система. Предприятието ще работи в бъдеще със софтуер на SAP, но още не е 
определено дали да се доставят и приложения, които могат да осигурят подпомагане в 
процеса на повишаване на квалификацията (2, стр. 83).

2.2.4.3.1 Контролинг на потребността и планирането в предприятие Г

Контролинг на потребността

Потребността от повишаване на квалификацията се изследва различно в зависимост от 
областта на повишаване на квалификацията. В рамките на провеждащият се ежегодно 
разговор със сътрудник, наред с общото договаряне на цели и оценяване, се предприема 
и планиране на развитието и оценка на компетентностите. По този начин отчасти се 
дефинират конкретни цели, но според Грегор често „ … доста неясно …” Поради това 
от ръководителите на звена се изисква всяка година до средата на ноември да изготвят 
планове за развитие за всичките им подчинени сътрудници. Проверка на изпълнението 
на тези планове за развитие се извършва всяка година в края на юни. 

Друг метод за контролинг на потребностите представлява „”180 °-ва обратна връзка”: 
Ръководната работа на началника се оценява от него самия и анонимно от всичките му 
подчинени сътрудници. Въз основа на така получените собствена и външна оценка се 
извършва анализ на разликата / зева, като при това се изследват дефицитите, които в 
зависимост от стратегическата необходимост могат да доведат до вземане на мерки за 
повишаване на квалификацията. 

Според Грегор при контролинга на потребността е решаващо да се стимулират сътруд-
ниците да мислят. Не трябва прибързано да се взема решение за посещаване на дадено 
обучение, а винаги трябва да се вземат под внимание алтернативни форми на обучение 
(например коучинг). В тази връзка той споменава основаващата се на резултати от из-
следвания формула – 70/20/10: 70 % се научава в ежедневната работа, 20 % – благодаре-
ние на доброто наставничество и работата на ръководителя, и само 10 % чрез формално 
повишаване на квалификацията. Това олицетворява важните роли на ръководителя и 
преди всичко на самия сътрудник. В съответствие с това основното правило за повиша-
ване на квалификацията в предприятието гласи: „Колкото по-близо до работното място, 
толкова по-добре” (2, стр. 84).

Контролинг на планирането

Външни обучителни мероприятия се възлагат чрез обявяване на конкурс. На базата 
на получените оферти се избира обучителна организация и є се поръчва провеждане-
то на обучението. При вземане на решение за или против дадена организация роля 
играят различни фактори: наред с референциите често от решаващо значение е дали 
организацията може да предложи двуезично обучение (немски/френски) и дали в ми-
налото вече е имало сътрудничество с нея. По-нататък се преценява доколко органи-
зацията е подходяща за предприятието. Често изборът е по-скоро случаен („Решение 
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по вътрешно усещане”). Според Грегор от значение обаче е съответните обучаващи 
организации да познават фирмените стратегия и култура, за да могат да ги включат в 
учебното мероприятие.

2.2.4.3.2 Контролинг на изпълнението в предприятие Г

След всяко мероприятие на всички участници се раздават формуляри за обратна връзка, 
които след това се анализират или от обучаващата организация, или от самото предпри-
ятие с помощта на проста таблица на Excel. Във формуляра, наред с другото, се задава 
и въпрос относно ползата от обучението за ежедневната работа. Освен това се изисква 
да се изброят очакваните изменения след дадено мероприятие.

Г-н Грегор осъзнава, че оценката на мероприятие за повишаване на квалификацията 
посредством формуляри за обратна връзка не е много показателна за бъдещия принос 
за успеха на предприятието. Въпреки това за него предупредителни индикатори са преди 
всичко отрицателните обратни информации, които трябва да се приемат много сериозно.
В бъдеще предприятието планира да въведе инструмент за оценка, който да поема през 
интернет цялата работа по оценяването на дадено мероприятие. Този инструмент е раз-
работен от швейцарско висше професионално училище.

2.2.4.3.3 Контролинг на трансфера в предприятие Г

За отговорника е ясно, че процесът на трансфер е решаващ на 80 % за успеха на дадено 
мероприятие за повишаване на квалификацията. Въпреки това се предприема твърде 
малко относно подпомагането на трансфера. Не се провеждат последващи (Follow-up) 
мероприятия. Те според него са много скъпо „удоволствие” и затова си струва да се 
правят (ако въобще си струва) само при големи, инвестиционно интензивни проекти. 
При важни проекти, в които участват обучени вече сътрудници, от ръководителите им 
се изисква да ги подпомагат при трансфера в изпълняваните от тях функции (2, стр. 85).

2.2.4.3.4 Контролинг на успеха в предприятие Г

Контролинг на разходите

Аспектът на присъщите разходи без съмнение е важен за предприятието при повишаване 
на квалификацията. Затова съвсем конкретно се прави опит да се „притискат” обучава-
щите организации за намаляване на цената. Благодарение на съществуващото в момента 
свръхпредлагане от тези организации наистина са налице по-евтини алтернативи. Наред 
с разходите важна роля обаче винаги играе очакваното качество. 

Не е добро обстоятелството, че процесът на съставяне на бюджет за повишаване на ква-
лификацията и планирането на развитието на сътрудниците протичат нехармонизирано 
във времето. Докато бюджетът всяка година в общи линии трябва да е изготвен винаги 
през септември, планирането на развитието приключва едва през ноември и естествено 
не може да се вземе под внимание при съставянето на бюджета. Поради това човек е 
принуден да преценява потребността от повишаване на квалификацията, а следователно 
и бюджета за това, без конкретни планове за развитие. 

Контролингът на повишаването на квалификацията посредством система от показате-
ли досега е бил силно пренебрегван. Специфични показатели за повишаване на квали-
фикацията, като например „брой дни за повишаване на квалификацията на сътрудник”, 
не са на разположение в предприятието. Поради това, и заради споменатото вече 
разпределение на отговорността за повишаване на квалификацията по звена, в табл. 5 
могат да се дадат малко на брой общи данни за повишаването на квалификацията в 
предприятието.
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Показател 2001 2002 2003 (бюджет)

Разноски за повишаване на квалификацията на сътрудник 1 600 CHF 2 200 CHF 2 600 CHF

Дял на разноските за повишаване на квалификацията към 
разходите за персонал 1.59 % 2.02 % –

Дял на разноските за повишаване на квалификацията към 
годишния оборот 0.086 % 0.128 % –

Табл. 5: Показатели от предприятие Г (2, стр. 86)

Контролинг на ползите

Грегор съзнава, че значението на конкретно установяване на ползите от повишаването на 
квалификацията в рамките на такъв контролинг силно ще нарасне в бъдеще. За него на пре-
ден план стои и досега е стояло желанието на ръководството на предприятието да се разясни 
какво трябва да се постигне при повишаването на квалификацията и доколко повишаването 
на квалификацията допринася за осъществяването на актуалната фирмена стратегия. Той 
подчертава, че това обаче не трябва обезателно да се изразява с финансови показатели, кои-
то в областта на повишаването на квалификацията и без друго не са надеждни.

2.2.4.4 Перспектива (предприятие Г)

За г-н Грегор е ясно, че в близко бъдеще в предприятието трябва задължително да се 
постигне напредък в областта на контролинга на повишаването на квалификацията. 
Предприятието се намира в преход от фазата на растеж към фазата на консолидиране. 
Ако кривата на оборота падне под кривата на присъщите разходи, това би могло да пре-
дизвика някои упорити въпроси от страна на ръководството на предприятието относно 
ползата от повишаване на квалификацията. На такива въпроси отделите за повишаване 
на квалификацията могат да дадат убедителни отговори само с помощта на концептуа-
лен, всеобхватен контролинг на повишаването на квалификацията.

2.3 Препоръки

Емпиричните изследвания в предприятията позволяват представянето на няколко из-
брани препоръки за осъществяването на концепция за контролинг на повишаването на 
квалификацията.

1. Насърчаване на процесно ориентирания контролинг на повишаването на квалифика-
цията

В предприятията не е разпространено процесното мислене при квалификационния кон-
тролинг. Затова е за препоръчване процесът на обучение и повишаване на квалификаци-
ята да се изрази като процедура с алгоритъм, отговорности, инструменти на контролинга, 
документи. В нея може да се посочат и планирането, регулирането и контрола на про-
цеса като контролинг (2, стр. 93).

2. Засилване на контролинга на трансфера

След приключването на учебните мероприятия процесът на повишаване на квалифика-
цията често се счита за приключен. А решаващата за предприятието фаза настъпва след 
това, дори и при добра обратна връзка. Както показа концепцията за трансферната раз-
лика едва на работното място на сътрудника се решава дали придобитите при ученето 
знания, умения, поведения се прилагат от него на практика, т.е дали се трансферират в 
работата. Като много лесен, ефикасен и евтин инструмент на контролинга на трансфе-
ра се явява разговор на ръководителя с обучения сътрудник за неговата оценка. След 
няколко месеца е добре той да се повтори под формата на обмяна на опит (2, стр. 94).
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3. Създаване на контролинг на успеха

Този процес от контролинга на повишаването на квалификацията също е пренебрегван. 
Но измерването на ефикасността и ефективността на квалифицирането е важно. Без него 
целият контролинг прилича на полет на сляпо. 

Затова при контролинга на присъщите разходи трябва да се търси голяма прозрачност, 
например чрез въвеждането на система от показатели. Нужно е, въпреки трудностите, да 
се развива и контролингът на ползите. Това може да стане, ако в контролинга на плани-
рането се определят ясни, измерими учебни цели. Веднага след учебното мероприятие, 
и отново след няколко месеца, сътрудникът и ръководителят му решават заедно чрез 
разговор за оценка дали учебните цели са постигнати, определят по този начин степента 
на достигането им, и доколко тя отговаря на очакваната ефективност (2, стр. 95).

Концепцията може да се доразвие, като при контролинга на планирането допълнително 
се създадат монетарни критерии, с които след учебното мероприятие може да се оцени 
неговата степен на постигане не целите.

Все пак не трябва да се пренебрегва фактът, че измерването на повишаването на ква-
лификацията чрез тези величини никога не може да е точно, защото много фактори на 
влияние би трябвало да се изолират. Но опитът с контролинга на успеха си заслужава.

контролинг на планирането контролинг на ползите

учебна цел 1

учебна цел 2

учебна цел 3

учебна цел 4

   на учебна цел 1

учебна цел 2

постигане 

постигане на 

постигане на учебна цел 3

постигане на учебна цел 4

   на целта х %степен на постигане 
целта

ефикасност

                                            полза      монетарна

€

полза
---------

разходи
ефективност

Фиг. 17: Контролинг на успеха (2, стр. 96)

4. Обучение на ръководителите

От всички фирмени участници в процеса на повишаване на квалификацията – обучаван 
сътрудник, отговорник за повишаване на квалификацията и ръководител – емпиричните 
изследвания показват доста проблеми тъкмо при последния. 

От ръководителя се очаква той активно да сътрудниците си и така да дава своя принос 
за успешното повишаване на квалификацията във всеки процес на контролинга му.
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В контролинга на потребността той трябва да атестира / оцени своите сътрудници, 
техните силни и слаби страни в знанията, уменията, компетентностите и поведенията. 
Той трябва да познава и бъдещите изисквания към съответните длъжности и работни 
места.

При контролинга на планирането ръководителят трябва да определи учебните цели, като 
те биват осъществими и измерими, с което се поставя основа за последващия контро-
линг на ползите.

При контролинга на изпълнението той трябва да мисли най-вече за оптималната подго-
товка на трансфера на наученото в работата и как да подкрепи, сам и със съответните 
инструменти, желания трансфер.

Най-важната му роля е обаче в рамките на контролинга на трансфера. Ръководителят е 
този, който трябва да създаде условия за прилагане на наученото в практиката.

При контролинга на успеха той заедно със сътрудника трябва да определи постигането 
на учебните цели.

За всичко това ръководителите трябва да преминават специфично обучение и да им се 
осигури по възможност материално и / или нематериално стимулиране за повишаването 
на квалификацията на сътрудниците им в полза на предприятието (2, стр. 97-98).

3.  Избрани регулиращи показатели за въвеждането на контролинг на 
персонала в „МТУ-ББ” ООД 

3.1 Предприятието „МТУ- Берлин Бранденбург” ООД 

MTU Aero Engines GmbH със седалище в Мюнхен е водещото предприятие в Германия 
в областта на производството и поддръжката на двигатели за гражданското и воен-
ното въздухоплаване. MTU е съкращeние на наименованието Motoren- und Turbinen-
Union (Моторен унд Турбинен Унион), което днес е без значение (http://www.mtu.de/
de/index.html).

„МТУ-Берлин Бранденбург” ООД / MTU-Berlin Brandenburg GmbH е създадено през 
1991 г. като 100 % дъщерно предприятие на MTU Aero Engines GmbH и част от групата 
MTU Maintenance за ремонт и поддръжка на промишлени газови турбини, бутални и 
валови двигатели с по-ниска мощност и монтаж на двигателни модули за въздухопла-
вателни средства. Предприятието предлага сервиз на промишлени газови турбини и 
мобилни ремонти на малки двигатели в целия свят. Седалището му е в Лудвигсфелде, 
Източна Германия.

3.1.1 Структура на звеното по персонал и вграждане на контролинга на персонала

Звеното по персонал на „МТУ-ББ” ООД има съкращение ФПБ / FPB, произтичащо от 
структурата на концерна (Ф/F – Финанси, П/P – Персонал, Б/B – Берлин-Бранденбург) 
и се състои от един ръководител и 5 сътрудника. Ръководителят на отдела е на третото 
йерархично равнище, под фирменото ръководство и на директно подчинение на ико-
номическия и финансов директор. Контролингът на персонала е щабна длъжност към 
ръководителя по персонал и има предимството да се намира директно до източника на 
информация за икономиката и управлението на персонала (3, стр. 31). Отпаднали са 
вариантите този контролинг да е на директно подчинение на фирменото ръководство 
или да се вгради във фирмения финансов контролинг, защото това е щяло да доведе до 
дублиране на информацията за персонала и до непълно познаване на проблемите му.
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3.1.2 Стратегия и цели на звеното по персонал

Персоналът има висока стойност за предприятието. Представите и приносите за осъ-
ществяването на визията и водещите идеи в „МТУ-ББ” ООД се ориентират към израбо-
тената стратегия за персонала, чрез която ще трябва да се постигнат съответните цели 
за персонала, изведени от фирмените цели. Факторите за успех, свързани с човешките 
ресурси в предприятието, са:

• управление на присъщите разходи,
• компетентност на ръководителите,
• компетентност на сътрудниците,
• ефикасна организация и
• атрактивност на работодателя (3, стр. 33).

Главното внимание е насочено към оптимизиране на разходите за персонал, постигане-
то и съответно запазването на нужния капацитет чрез гъвкаво работно време, място и 
квалификация. Отделът по персонала се концентрира върху увеличаващите стойността 
процеси и услуги. Целите през 2006 г. са били:

• създаването и внедряването на цялостна концепция за развитие на персонала и 
ръководителите,

• осъществяване на мерки за гъвкаво и икономично използване на работното време,
• нарастващо планиране и отчитане чрез контролинг на персонал с оглед на упра-

влението на процесите.

На „МТУ-ББ” ООД е станало ясно, че поради глобализацията си трябва да е ориенти-
рано мултикултурно по отношение на квалификация, гъвкавост и мобилност, за да може 
да осъществява своите цели и визии.

висш мениджър / главен 
изпълнителен директор

1. управленско равнище

мениджър / главен 
оперативен директор 
"Въздухоплавателна 

техника"

мениджър / главен 
оперативен директор 
"Промишлени газови 

турбини"

мениджър / главен 
финансов директор

2. управленско равнище

маниджър с раз-
ширени права и 

отговорности 
„МРПО“

маниджър с раз-
ширени права и 

отговорности 
„МРПО“

маниджър с раз-
ширени права и 

отговорности 
„МРПО“

маниджър с раз-
ширени права и 

отговорности 
„МРПО“

маниджър с раз-
ширени права и 

отговорности 
„МРПО“

маниджър с раз-
ширени права и 

отговорности 
„МРПО“

МРПО

"Финанси"

МРПО

"Персонал"

МРПО

"Контролинг и 
закупуване"

...

3. управленско равнище

... ...

фирмено 
ръководство

Фиг. 18: Организационна управленска структура на МТУ-ББ ООД (3, стр. 31)

3.1.3 Изисквания към организацията на отдела по персонал

От отдела по персонал се изисква пространствена и организационна близост до сътруд-
ниците, коопериращите звена и ръководителите, защото ясното организационно раз-
граничение и регламентиране предотвратява проблеми с правомощията, липсващата 
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прозрачност и вътрешни загуби от конфликтни ситуации. При краткосрочни технически 
и персонални промени предприятието очаква от отдела осигуряване на квалифицирана 
помощ по отношение на персонала и непрекъснат поток от значима информация. Такава 
бързина на реакция и гъвкавост са възможни само при добро сътрудничество между 
звената.

Работата на отдела трябва да е и ефикасна, защото тя е тясно свързана с наблюдение на 
присъщите разходи. Това касае не толкова заплатите на сътрудниците от отдела, а много 
повече разходите, които се предизвикват от тяхната дейност (3, стр. 34). 

3.2 Очаквания към отдела по персонал в „МТУ – ББ” ООД

Във връзка с назначаването на нов ръководител по персонала главният финансов дирек-
тор (CFO – Chief Financial Officer) е поел временно за четири месеца ръководството на 
отдела по персонал. С оглед на бързото навлизане в работата и за моментното засни-
мане на състоянието авторката на материала е съставила въпросник за интервю, който 
е обсъден и с всички ръководители. При избора на въпросите са се придържали към 
това, те да са близко до практиката, и да съблюдават разработените от консултантите на 
МакКинси концепции, в т.ч. и за формирането на политиката за персонала.

Един добре функциониращ и надежден отдел по персонала не е достатъчен, за да се 
справи със задачите по УЧР. Много важно е неговото сътрудничество с другите орга-
низационни звена. Нужна е много добра стиковка със звената по контролинг, финанси, 
право, качество и производство, за да се осъществяват, и дори подобряват мерките за 
персонала. Впрочем едно фирмено изследване е показало, че 46 % от анкетираните от 
фирми за услуги и 63 % – от промишлени предприятия, намират кооперационните връзки 
с други звена за най-големия източник на конфликти.

Въпросът за очакванията на ръководителите от отдела по персонала, с който преди са 
имали проблеми, е довел до интересни отговори.

0 2 4 6 8 10 12

повече концепция / структура в отдела по
персонал

постоянство при началника на отдела

откриване и селектиране на квалифицирани
кадри 

конструктивно сътрудничество

подкрепа при планирането на капацитетите

кратки срокове за реакция при запитвания и
коопериране

подпомагане при теми на УЧР (особено
обучение)

Фиг. 19: Очаквания от отдела по персонала в „МТУ – ББ” ООД (3, стр. 35)

С всички ръководители са проведени и спонтанни интервюта по темата за „отдел 
„Персонал”. От анализа на анкетата и интервютата са направени заключения за вре-
менния и бъдещия ръководител на отдела във връзка с акцентите в работата му. Това е 
накарало и предприятието да се реши за промяна на рамковите условия и ясни целеви 
споразумения. Най-важна е била идеята за кооперационното сътрудничество.
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3.3 Концепция за внедряване в „МТУ – ББ” ООД

В отдела по персонала са съществували базирани на статистиката инструменти на 
контролинга на персонала, с които са се определяли например средната възраст, дяла 
на жените, средния стаж в предприятието. Те са обслужвали структурния анализ на 
персонала. 

Липсвали са обаче показатели, с които да се управлява персонала и да се измерва при-
носът им за добавената стойност. Тези инструменти са станали задача на разработка.

Концепцията за контролинга на персонала трябва да е конкретна за даденото предпри-
ятие, защото всяко е с различна фирмена култура, проблематика, обкръжение и цели. 
Затова и в „МТУ – ББ” ООД е разработена индивидуална концепция на контролинга на 
персонала като предпоставка за съзнателна, систематична и успешна работа с човешките 
ресурси (3, стр. 36).

Показателите за персонала са по-специфични от другите, защото засягат хората. Срещат 
се разходни места само с един сътрудник, при които разходите за персонал се начис-
ляват директно на титуляра, докато при места с повече сътрудници се сумират общо. 
Един такъв случай изисква много повече конфиденциалност и спазване на нормативни 
правила. 

Наред с количествените данни, отразяващи дадено състояние на нещата, например брой 
на заети работници под наем, в контролинга на персонала съществуват и много индика-
тори, които нямат непосредствен израз, а трябва да се интерпретират. Ето защо е важно 
да се намерят най-подходящите показатели и индикатори за предприятието, които да не 
затрупват ръководителите с информация, а да ги карат да управляват по-добре. Целта са 
малко, но красноречиви показатели, които да са свързани с факторите за успех и разходи 
(3, стр. 37).

3.3.1 Разработка на концепция за повишаване на квалификацията

Емпирично е установено, че ръководителите желаят преди всичко концепция за повиша-
ване на квалификацията, която да:

• показва състоянието на квалификацията на сътрудниците,
• селектира и предлага подходящи учебни мероприятия,
• ги подкрепя при заявяването, организирането и отчитането на мероприятията,
• управлява дейността, 
• се грижи за сътрудниците,
• позволява постоянно проследяване на квалификацията на сътрудниците.

Потребността на ръководителите от цялостен инструмент за повишаване на квалифика-
цията е похвална, защото обучението на сътрудниците и възможността им за самореали-
зация, е един от многобройните мотиватори, които повишават (само-) удовлетвореността 
и увеличават мотивацията за работа (3, стр.37).

„МТУ–ББ” ООД се съобразява с двуфакторната теория на Фредерик Хърцбърг за удо-
влетвореността и мотивацията за работа. След като е отстранена неудовлетвореността 
на персонала е важно той да се мотивира. За целта се използва мотиваторът „пови-
шаване на квалификацията” и оттам – „развитие на сътрудника”. Ако ръководителят 
съумее да подхрани чувството за самореализация на сътрудника и да му даде шанс за 
професионално развитие, тогава неговото ново отношение към работата ще се отра-
зи положително върху резултатите на предприятието. Една анкета на Галъп от 2002 г. 
сочи връзката между мотивиран персонал и растящата печалба на фирмата: липсва-
щата мотивация на работното място причинява годишно щети за около 220 мрд. евро 
(3, стр. 38).
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хигиенни фактори

• фирмена политика
• стил на ръководство
• заплащане
• отношения с началниците / 

колегите
• оформяне на работното място
• безопасност на труда

• признание
• отговорност
• кариерни шансове
• възможност за повишаване на 

квалификацията

мотиватори

Фиг. 20: Двуфакторна теория на Фр. Хърцбърг (3, стр. 39)

Изхождайки от тези постановки, отделът по персонала е започнал работата по новата 
концепция за повишаване на квалификацията и само необходимостта от спешно въ-
веждане на рамковото споразумение за възнагражденията в металообработващата и 
електро-техническа промишленост в Германия (ERA – Entgeltrahmenabkommen) отлага 
въвеждането є през 2007 г. 

„МТУ-ББ” ООД държи развитието на персонала да е постоянен и траен процес, като при 
това се засилва собствената отговорност на сътрудниците за личното им и професионал-
но развитие. За целта в концерна е сключено фирмено споразумение за развитието на 
персонала и повишаването на квалификацията, което се реализира и като споразумение 
за обучение при годишните разговори между ръководителя и сътрудника. Това споразу-
мение в концерна задължава отдела по персонала годишно да предоставя квалифика-
ционното досие на сътрудниците на преките им ръководители за ориентация (3, стр. 39).

3.3.2 Разработване на контролинг на наличността на персонала

3.3.2.1 Значение за „МТУ-ББ” ООД

Контролингът на наличността на персонала е много важен за предприятието с него-
вия специфичен предмет на дейност, подлежащ на сезонни колебания. Предприятието 
винаги трябва да разполага с достатъчно персонал, за да може да поема краткосрочни 
поръчки и да има конкурентни предимства, позволяващи добри печалби. Всеки отказ на 
поръчка води до опортюнистични присъщи разходи под формата на пропуснати печалби. 
Наличният персонал трябва да е много точно пресметнат, защото излишък от него пък 
води до завишени разходи и намалява печалбата. Още по-големи са отрицателните по-
следици ако липсва квалифициран персонал, защото се намалява реномето на фирмата 
като доставчик и това води до бягство на клиенти с всички трайни последици. Всичко 
това е една голяма дилема и предизвикателство пред УЧР.

Ето защо контролингът на наличността на персонала е неотменима задача в „МТУ-ББ” 
ООД. С него предприятието може да реагира на неизвестностите на пазара с предпри-
емане на предварителни мерки. Той се занимава с детайлното установяване на насто-
ящата и бъдеща наличност на човешки ресурси в количествено отношение и подпомага 
вземането на решения от мениджмънта. Месечният обзор за бъдещите промени в персо-
нала през следващата година и постоянните сравнения между фактическото и нужното 
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планово състояние дават възможност на мениджмънта да се ориентира за очаквания 
недостиг или излишък от персонал, за да може да го управлява като важен фактор на 
успеха, и да действа за създаването на добавена стойност (3, стр. 41).

При големината на предприятието (през април 2006 г. персоналът е възлизал на 522 човека) 
за всеки ръководител е задължително да знае движението на персонала в своето звено, за 
да се справя с възникналите потребности. Именно чрез такъв контролинг на ръководство-
то се показва кога настъпват промени, в кое звено, дали то достига плановите стойности 
и какви мерки за персонала трябва да се предприемат, за да се изпълни годишната цел.

3.3.2.2 Определяне на фактическия наличен персонал

Установяването на фактическата наличност на персонала не е проблем, защото тя се 
получава директно от модул на САП / SAP за човешките ресурси. Това става винаги в 
края на месеца, но най-рано до 20-то число.

За МТУ-ББ ООД е важен анализът на наличния персонал с оглед определянето на ка-
пацитета от персонал като целева величина за всички анализи. Този капацитет отговаря 
на максимално наличния персонал към момента на анализ, позволяващ създаването на 
продуктите и услугите на предприятието. Наличният персонал се представя по групи 
персонал, за да се получат полезни информации и се разкрие степента на гъвкавост.

Първата степен на гъвкавост разглежда структурата на трудовите и колективните до-
говори, която може да се влияе от фирмата, а втората – от динамичното боравене с 
работното време.

„МТУ-ББ” ООД ползва различно оформени договори, регламентиращи трудовоправните 
отношения, стремейки се да бъде „дишаща фабрика“. Под последната се разбира предпри-
ятие, което управлява работната си сила по икономически критерии, увеличава възмож-
ностите си за реакция спрямо колебанията в поръчките и същевременно избягва намале-
ното работно време и освобождаването на основните, висококвалифицирани сътрудници.

Важен принос за реализация на тази концепция за гъвкавост има голямото наличие на 
работници под наем. Така предприятието не поддържа собствен резерв от персонал, а 
винаги може да прибегне до услугите на фирми, предоставящи работна сила съгласно 
модела „точно навремe – just in time“. Поантата е, че с тези работници няма сключен 
трудов договор, а само с външната фирма, което предполага гъвкавост при сроковете за 
наемане на работа и освобождаване.

известни положителни 
промени

растяща потребност

фактически изменения

актуален наличен 
персонал

фактическа наличност

прогнозна  наличност
на персонал

известни отрицателни 
промени

намаляща потребност

фактически изменения

+

-

планова потребност от 
персонал в следващия период

планова наличност

резултат

излишък

недостиг

потребност от освобождаване

потребност от набавяне

Фиг. 21: Възникване на потребността от персонал и нейните последици (3, стр.42)
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Така капацитетът от персонал се състои от постоянния персонал, работещите на срочни 
трудови договори и работниците под наем (3, стр. 43).

 + производствени работници и служители 
=     постоянен персонал 
 + наети на срочни трудови договори 

=    активен персонал 
 + работници под наем 

=   капацитет на персонала 
 + професионални ученици 
 + практиканти / стажанти / докторанти 
 + издържани от фирмата студенти / заети през ваканциите 
 + частично заети 
 + срочно заети на намалено работно време поради 

майчинство / бащинство 
   =          общ персонал 

Фиг. 22: Степени на агрегиране на наличния персонал в „МТУ-ББ” ООД (3, стр. 44)

От горната фигура е видно, че диференциацията на персонала зависи от правната устой-
чивост на трудовото правоотношение и наличието на работа. Тя се допълва и по крите-
рия преки или непреки трудови правоотношения, като преките се отнасят до производ-
ствените работници, а непреките – до служителите.

капацитет на персонала

основен персонал с 
постоянен трудов 

договор

персонал със срочен 
трудов договор

работници 
под наем

преки непреки преки непреки преки непреки

Фиг. 23: Диференциране на капацитета на персонала на преки и непреки сътрудници (3, стр.44)

Това диференциране е важно, защото само преките сътрудници дават производителни ча-
сове, които се калкулират и отчитат пряко в клиентските поръчки. Трудът на непреките 
сътрудници се калкулира на предприятието и не е непосредствено производителен, макар 
и нужен, защото гарантира професионалната компетентност на предприятието.

3.3.2.3  Сравнение между план и отчет

Сравнението, абсолютно и относително, между актуалната наличност от персонал и пла-
нирания и одобрен капацитет, изразява степента на постигане на целта. То се прави във 
връзка и с вътрешнофирмената информационна отчетност. В отчета за персонала към 
дружеството – майка, MTU Aero Engines GmbH в Мюнхен, се сравнява месечната на-
личност на персонал с бюджетираната за края на годината. Отчетът изпълнява в случая 
контролна и предупредителна функция, но отразява и успеха на самия отдел (3, стр. 45).

3.3.2.4  Установяване и съдържание на промените в персонала

Смисълът и целта на контролинга на наличния персонал е преди всичко в разширеното, 
насочено към бъдещето отчитане. Месечният отчет е само трамплин към следващите 
месеци за спазване на задължителната годишна бюджетирана стойност.
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Типични фактори за промени в потребността от персонал са: 
• нови клиенти (най-голямата поръчка за CF34 в историята на „МТУ-ББ” ООД на 

американската авиокомпания Air Wiskonsin през 2006 г.),
• нов продукт в продуктовия портфейл,
• Joint Venture с друго предприятие,
• преместване на дейност на други фирмени местоположения,
• отпадане на поръчки и т.н.

Най-интересното в този отчет е поименното посочване на засегнатите сътрудници, по-
ради което същият се изготвя в пълен обем само за отдела по персонала и фирменото 
ръководство. Отделните ръководители получават информация само за своите звена. 

С този инструмент промените се установяват и показват за разходни места. Затова се 
отчита и смяната на разходното място вътре в предприятието.

промени в капацитета на персонала 
на разходно място

постъпили напуснали

новоназначени

назначени след срок

назначени след обучение

продължаване на договор

смяна на разходното място

временно заместване

поради отпуск по 
майчинство

поради дългосрочно 
заболяване

изтичане на срочен договор

пенсиониране

смърт

прекратяване на договор

смяна на разходното място

от сътрудника

от предприятието

Фиг. 24: Причини за измененията при персонала (3, стр. 46)

Чрез отчитането на очакваните промени се получава прогнозната месечна наличност.

НПб = НПа + П – Н

НПб = бъдеща наличност на персонал П – постъпил персонал
НПа = актулна наличност на персонал Н – напуснал персонал

Фиг. 25: Определяне на бъдещата наличност на персонал (3, стр. 47)

3.3.3 Създаване на контролинг на работното време

3.3.3.1 Значение за предприятието

Формирането на работното време придобива все по-голямо значение, защото поради съ-
кратените иновационни цикли, големият натиск на разходите и високите изисквания към 
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качеството за гарантиране на удовлетвореността на клиентите – като фактор – подлежи 
на екстровертивно регулиране. А гъвкавото работно време е важен конкурентен фактор 
на пазара на труда спрямо конкуренцията за осигуряване на квалифицирани кадри и при 
управлението на производствения капацитет.

Работното време е времето, през което наемният работник предоставя своята работна 
сила на дадена организация въз основа на трудов договор. Целта на този контролингов 
инструмент е да разработи такова средство за управление на работното време, което да 
отговаря на изискванията на предприятието за използване на човешките ресурси съглас-
но потребностите му. Той трябва да дава на ръководителите представа за използваните 
форми на работно време и да им помага гъвкаво да управляват сътрудниците си съглас-
но съответното натоварване на капацитета. 

„МТУ-ББ” ООД е подложено на значителни колебания в постъпващите поръчки и из-
ползването на производствения капацитет и трябва да реагира на тях много гъвкаво. 
Затова гъвкавото боравене с работното време е по-краткосрочно от назначаването или 
освобождаването на работници под наем (3, стр. 48).

3.3.3.2 Формиране на работното време в „МТУ-ББ” ООД

В „МТУ-ББ” ООД има твърдо определено работно време (38,5 часа седмично). 
Предприятието се опитва да намалява престоите и да отговаря на натоварването с по-
ръчки, като за целта използва различни форми на гъвкаво работно време. То използва 
възможностите за допълнителен / извънреден труд по смисъла на чл. 7 от ЗРВ (Закона 
за работното време – Arbeitszeitgesetz /ArbZG), намалено работно време по смисъла на 
чл. 19 от ЗЗУ (Закона за защита от уволнение – Kündigungsschutzgesetz /KSchG), сво-
бодно регулируемото (плаващо) работно време (Gleitzeit) и вътрешните размествания. 
Така предприятието има по-голяма подвижност и адаптивност на производството и е 
по-гъвкаво при планирането на производственото и работното време („дишаща фабри-
ка“).

3.3.3.2.1 Свободно регулируемо (плаващо) работно време 

Съгласно едно допитване на ИTТ (Института по труд и техника в Гелзен кирхен – 
IAT / Institut Arbeit und Technik), сред 884 местни и чуждестранни предприятия с повече 
от 250 души персонал в пет страни, моделът на свободно регулируемото (плаващо) 
работно време е най-разпространената форма на гъвкаво работно време в Германия, 
докато във Великобритания за целта се използва най-много допълнителното работно 
време (извънреден труд), във Франция – външна работна сила, а в Португалия – на-
значения и освобождавания наред с извънреден труд: 

Използване на извънреден труд като инструмент за гъвкавост:

• Великобритания  - 90 %,
• Холандия   - 80 %,
• Германия  - 67 %,
• Франция  - 60 %,
• Португалия  - 55 %.

Използване на свободно регулируемо работно време като инструмент за гъвкавост:

• Германия   - 80 %,
• Франция  - 42 %,
• Португалия  - 28 %,
• Холандия   - 24 %,
• Великобритания  - 20 % (3, стр. 50).
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Сътрудниците на „МТУ-ББ” ООД са задължени да присъстват в основното работно вре-
ме от 9,00 до 13,00 часа и имат един период преди и след него, в който могат да работят 
гъвкаво. Основното време определя възможното най-късно начало и възможно най-
ранния край на работното време. Това става въз основа на фирмено споразумение. Ако 
това свободно време надхвърли или не достигне договореното с КТД (колективен трудов 
договор / тарифен договор – Tarifvertrag в Германия) работно време, на сътрудниците в 
сметката им на работното време се отразява вземане или задължение. Вземането може 
да достигне максимално + 240 часа, а задължението – 120 часа. Няма ограничение на 
срока, т.е. часовете могат да се пренесат в следващите години.

Всичко, което е извън тези граници, не се регистрира в сметката на работното време. 
Във фирменото споразумение е записано: „Ако в сметката на свободно регулируемото 
работното време има + 200 или – 100 работни часа, началникът и работникът заедно 
с екипа трябва да договорят и писмено фиксират подхода за използването на сметката 
(намаляване или попълване)“. Във всяко звено са монтирани автомати за регистриране 
на работното време, за да могат да се отчитат индивидуалните работни часове.

6,00 9,00 13,00 19,00

СРРВ СРРВОРВ

максимално + 240 часа

максимално - 120 часа

-

+

ОРВ   – основно, задължително присъствено работно време
СРРВ – свободно регулируемо работно време

Фиг. 26: Разпределение на работното и свободно регулируемото време в „МТУ-ББ” ООД (3, стр. 51)

С контролинга на работното време предприятието има възможност да влияе регулативно 
на процеса, за да редуцира престои и отсъствия и намалява заплащаните извънредни 
часове. Сътрудникът има предимството да нагажда работното си време към личния си 
производствен ритъм, което се отразява положително на фирмата като производител-
ност на труда, или към индивидуалните си дадености. Отрицателното е, че натрупаните 
часове трудно се намалят в периоди на голямо производствено натоварване и сметката 
на работното време може да достигне границите на правната валидност. Съществува и 
опасността сътрудниците да се фокусират твърде много върху сметката на работното си 
време и да съотнасят броя на положителните или отрицателните часове с производител-
ността и значението си като работна сила.

Затова задачата на ръководителите е да внимават свободно регулируемото време да се 
използва в съответствие с действително възникналата работа.

3.3.3.2.2 Извънреден труд

Полагането на извънреден труд като надвишаване на капацитета при наличието на нови 
клиентски поръчки има предимството, че не е свързано с назначаване на нов персонал 
и не води до надвишаване на плановата наличност на персонал. Извънредните часове се 
заявяват пред работническия съвет на предприятието с посочване на причините.

Сътрудниците, които са събрали часове от извънреден труд, могат да решат дали да им 
се изплатят или да ги прехвърлят на сметката за свободно регулируемото работно време. 
Размерът на доплащанията за извънреден труд зависи от момента на полагането му. За 
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първите два часа в събота доплащането възлиза на 25 %, за всички останали часове – 
50 % от часовото възнаграждение. В неделя се доплащат 70 %, а в празнични дни – 150 %. 
Тъй като това води до завишени разходи за персонал, използването на извънреден труд е 
крайно решение. В такива случаи често се прибягва до използване на персонал от други, 
не натоварени звена чрез временни размествания (ротация) (3, стр. 52). 

3.3.3.2.3 Вътрешни размествания 

При вътрешните размествания в „МТУ-ББ” ООД не се касае за материя, регламентира-
на от чл. 9, ал. 3 на Закона за работническите съвети (Betriebsverfssungsgesetz – BetrrVG) 
и не е свързано с преместване в друга сфера на работа за повече от един месец или със 
значителна промяна на обстоятелствата и условията за извършване на работата. Под 
друга сфера на работа се разбира конкретното работно място, вкл. връзките му с работ-
ното обкръжение в пространствен, технически и организационен смисъл.

В предприятието като вътрешни размествания се разглеждат и случаи, в които сътрудни-
ци краткосрочно работят в други производствени звена или помагат в тях. За „МТУ-ББ” 
ООД това гъвкаво боравене с персонала има предимството, че сътрудниците в ненатова-
рените звена не отчитат производствени часове, а само престои, което намалява произ-
води-телността на звеното. При работа в другото звено техният труд е производителен и 
часовете им директно се калкулират в клиентската поръчка. След справянето с „тясното 
място“ те се връщат на старото си работно място (3, стр. 53).

Разбира се има и вътрешни размествания по смисъла на цитирания нормативен доку-
мент. При тях сътрудникът получава възможност от предприятието да се развива. А за 
самото него това са вътрешни мерки за набавяне на персонал. Така фирмата си запазва 
квалифицирани сътрудници и значимо ноу-хау.

3.3.3.3 Концепция на контролинга на работното време

Решаващият фактор за успешен контролинг на работното време е ефективното използ-
ване на персонала, в смисъл на постигане на съответствие между заетост и търсене, за 
да може да се управлява по-добре непостоянно възникващата работа. Този инструмент е 
важен за ръководителите за да могат бързо да се информират в кой месец трябва да се 
добавят или намалят извънредните часове и часовете на свободно регулируемото работ-
но време, до каква степен са използвани отпуските и с какви работни часове и отпуски 
ще трябва да се съобразяват в бъдеще. Така чрез гъвкаво използване на труда ще мо-
гат положително да управляват целите производителност, гъвкавост, продължителност и 
срок на обработка на поръчка, степен на обслужване.

Основата за всички нужни данни е модулът по човешки ресурси на САП/SAP. 
Използваната за всички фактори средна стойност може да се изчисли както в примера 
на часовете на свободно регулируемото (плаващо) работно време (ЧСРРВ):

          ∑ средно  ЧСРРВ
      ∅ ЧСРРВ = 
             брой месеци

Ако средните стойности на ЧСРРВ и извънредните часове са високи, това е сигнал, че 
в звеното липсва персонал. При стойности от + 800 часа трябва да се планира назнача-
ването на сътрудник на намалено работно време, а при + 1 600 часа – на сътрудник на 
пълно работно време.

Целта е, наред със съгласуваното използване на работната сила според поръчките, по 
възможност да не се надхвърля наличността на извънредни и свободно регулируеми 
часове и в края на годината да няма остатък от отпуски или той да е минимален при 
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прехвърляне в следващата година, защото законодателят е решил остатъкът да се ползва 
само през първите три месеца. Контролингът помага на мениджърите своевременно да 
са наясно със ситуацията и да вземат насрещни мерки (3, стр. 55). 

3.3.4 Контролинг на производителността

3.3.4.1 Основи на показателя производителност

В УЧР се използват също и показатели за производителност, разбирана като отношение 
между разхода (използване = вход) и прихода (резултат = изход).

 изход = количество на произведените продукти или услуги
производителност  
 вход = количество на използваните производствени фактори

3.3.4.2 Взаимовръзка между производителност, ефективност и ефикасност

Ефикасността означава действеност на дадена мярка или процес и търси пригодността 
на избраните такива за постигане на целите („Правя ли правилните неща?“). При ефек-
тивността се анализира пригодността на избраните мерки като отношение между полза 
и разход („Правя ли нещата правилно?“) и се описва съотношението между постигнатия 
резултат и използваните ресурси.

Ефективността стъпва върху ефикасността, а производително е това, което ефикасно 
и ефективно е стопанисвано, макар между двете свойства да има целеви конфликт. 
Приоритет на предприятията е да се подобрява ефективността на действията.

производителност = ефикасност + ефективност

обща производителност 

 ефикасност                                          ефективност

 - насочена към изхода

- "правене на правилните
   неща"
- успех при правенето на
   продуктите и услугите

(реализация)

белези:

 - насочена към входа

- "правилно правене на
   нещата"
- действеност на процеси-
  те в създаването на до-
  бавената стойност
  (производство)

 - разработени продукти
   с полза за клиента, но-
   сеща приходи

- подобряване на плас-
  ментната структура на
  най-печелившите про-
  дукти

примери:

 - съкращаване на вре-
   мената във веригата на
   добавената стойност

- съобразяване на логи-
   стичните процеси с 
   клиентите и продуктите

Фиг. 27: Производителност, ефикасност и ефективност (3, стр. 59)
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За повечето предприятия става все по-трудно да постигнат конкурентни предимства, така 
че постоянното подобряване на процесите би било една възможност да подобрят произ-
водителността си и да се борят с другите конкуренти.

3.3.4.3 Производителността на труда като целева величина за „МТУ-ББ” ООД

Производителността на труда показва колко продуктивен е приносът на всеки сътрудник. 
Капиталовата производителност демонстрира количествената резултатност на използва-
ния капитал. При производителността на други фактори се съпоставя количеството на 
произведените стоки и услуги с използваното количество на съответния фактор. Всички 
те са обвързани и разглеждането само на една отделна производителност не винаги е 
удачно, защото тя може да е свързана с промени в други фактори (например увеличени 
инвестиции, подмяна на човешкия труд с машини).

Въпреки това „МТУ-ББ” ООД разглежда само производителността на труда, изхождайки 
от съображението да накара звената и сътрудниците да комуникират помежду си, защото 
това прави фирмата прозрачна. Едва при такава съвместна дейност се обсъждат всички 
възможни фактори, търсят се евентуални мерки и се анализира в крайна сметка обща-
та производителност. Така се откриват пропуски в производителността и се инициират 
действия.

Едно изследване на международната консултантска фирма Proudfoot Consulting GmbH 
сравнява развитието на международната производителност на труда и стига до заклю-
чението, че броят на отработените работни часове на човек в Германия все повече 
намалява. За да бъдат немските фирми и в бъдеще конкурентноспособни трябва после-
дователно да намаляват непроизводителния труд и да покачват производителността си. 
При високото заплащане и намаленото работно време това е изходът. Причина за това 
непроизводително работно време са лошо планиране и управление, както и слабо ръко-
водство и надзор. През 2006 г. 66 %, а през 2005 г. 77 % от загубите на производителността 
се дължат на грешки на мениджмънта. Всеки работник в Германия прахосва непроизво-
дително годишно 32,5 работни дни. Ако те могат да се намалят при средните разходи за 
заплати през 2005 г. , биха могли да се спестят 170 млрд. евро (2004 г.: 219 млрд. евро), 
което прави 7,8 % (2004 г.: 9,7 %) от брутния вътрешен продукт на ФРГ за 2005 г. (2004 г. – 
предходна) (3,стр. 61).

Главни причини за недостатъчна производителност 2001 2002 2003 2004 2005

Недостатъчно планиране и управление 43 % 41 % 40 % 46 % 28 %

Недостатъчно ръководство и надзор 23 % 26 % 32 % 31 % 38 %

Недостатъчна комуникация 7 % 6 % 9 % 4 % 6 %

Недостатъчен трудов морал 12 % 11 % 8 % 9 % 17 %

Недостатъчна квалификация 7 % 9 % 8 % 8 % 7 %

Проблеми с информационните технологии 8 % 7 % 4 % 1 % 4 %

Табл. 6: Обобщение на изследванията на производителността на труда на  
Proudfoot Consulting GmbH (3, стр. 62)

Като причини за пропуските на мениджмънта се посочват липсата на време на мени-
джърите да се занимават с проблемите на ръководната си дейност, недостатъчното деле-
гиране на дейности и задачи и недостатъчния контакт със сътрудниците. 

Мениджмънтът на „МТУ-ББ” ООД е наясно с тази ситуация и затова търси възможнос-
ти да анализира и оцени актуалната производителност на труда, да търси и да внедрява 
мерки за подобрения.
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3.3.4.4 Концепция на контролинга на производителността

Целта е увеличаване на производителността, изчислявана по следната формула:

           производителни часове 
  производителност на труда =                 присъствени часове

Ръст на производителността означава, че създаването на добавена стойност спрямо из-
ползвания труд се увеличава, или че търсеният производствен резултат е постигнат с 
по-малко количество труд. Влияние върху добавената стойност имат преди всичко тех-
ническият прогрес и интензивността на труда.

Часовете на сътрудниците, според статута им на работници и служители, се разделя на 
преки и непреки часове.

часове

преки сътрудници 
(работници)

непреки сътрудници 
(служители)

преки часове непреки часове преки часове непреки часове

Фиг. 28: Разграничение на часовете в МТУ-ББ ООД (3, стр. 63)

Важните за производителността са преките часове на преките сътрудници. Това са часо-
ве, които директно се отнасят към клиентската поръчка и є се начисляват.

производителност 
на труда

производителни 
часове

преки 
производителни 

часове

преки 
непроизводителни 

часове
престои срещи телефонни 

разговори други+ + +=

присъствени 
часове

общо фактическ о 
работно време

отсъствия годишна 
отпуска болест

намалено 
работно 
време

други + + +=

-

-

Фиг. 29: Прилагане на формулата на Дюпон за производителността на труда  
в МТУ-ББ ООД (3, стр. 27)

Свързаните с непрекия труд и часове присъщи разходи, както на служителите, така и на 
работниците, не създават добавена стойност и се отнасят към предприятието. Те обаче са 
нужни за производството, например за гарантиране на професионалната компетентност.

Присъствените часове като вход се получават от всички отработени часове, минус часо-
вете за болнични, намалена работа, отпуск, обучение, командировки и други отсъствия.

Производителността на труда в „МТУ-ББ” ООД се разграничава по организационни звена, 
така че на всяко производствено звено се придават съответните производителни разходни 
места. Фактическите часове за присъственото време и за производителните дейности се взе-
мат от файл с часовете, който се съставя със специална програма за баланса на работното 
време. Часовете на разходното място се определят като аритметично произведение на пла-
новите часове по схемата на фиг. 29 с броя на сътрудниците в него. За да може да се прави 



71

актуално и кумулирано оценяване на месеца, трябва планираните през годината часове да 
се определят в съотношение с броя на работните дни през този месец. За целта в МТУ-ББ 
ООД е съставен фирмен календар, който изброява отделните месеци и месечните работни 
часове, които пък се умножават с дневната часова ставка съгласно КТД / тарифния договор 
от 7,6 часа. През март 2006 г. например, е имало 23 работни дни със 176,80 възможни часа на 
сътрудник. Така този месец отговаря на около 9,18 % от максималния брой часове за година-
та (1 904,40 часа). Планово заложените присъствени и производителни часове могат вече с 
помощта на тази ставка да се разпределят по отделните месеци. По този начин се гарантира 
и месечното сравнение между план и отчет на производителността на труда.

Баланс на работното време % време в часове
работни часове / седмица 38,00
работни дни / година 251
часове по фирмения календар 1 904,40
+ извънредни часове / ЧСРРВ 0,00
– отсъствия общо 323,18
– отпуск 228,00
– болест 76,18
– платено освобождаване 3,80
– продължаващо обучение 2 дни 15,20
присъствие годишно 100 1 581,22
– дейност за разходното място общо 8,5 161,91
– непряка дейност 4,0 76,18
– престои 0,3 5,71
– говорител на екипа 2,5 47,61
– повишаване на квалификацията 1,7 32,41
– непряка дейност 0,0 0,00
– друга дейност 0,0 0,00
производително работно време / пряк сътрудник 91,5 1 419,31

производителност 89,8

Фиг. 30: Планова производителност на сътрудник в МТУ-ББ ООД (3, стр. 64)

„МТУ-ББ” ООД залага гранична стойност за производителност на труда на цялото пред-
приятие от 86,3 % производително използвано време и го счита за реалистична цел, за-
щото от 2006 г. производителността се управлява прозрачно (3, стр. 66).

86,3%100%

80%

60%

40%

20%

0%
2002 2003 2004 2005 2006

август
2006
план

81,3% 81,2%

75,8%

83,0% 81,0%

Фиг. 31: „МТУ-ББ” ООД: развитие на производителността на труда 2002 – 2006 г. (3, стр. 66)

3.3.4.5 Възможни причини за непроизводително работно време

Конкуренцията в последните години се ожесточи. Глобализацията води до силен натиск 
върху разходите, качеството и времето. Затова се търсят начини за минимизиране на 
процесите, които не участват в същинското създаване на добавена стойност. Най-висок 
приоритет има недопускането на прахосничество във всяко отношение. Двама топ-мени-
джъри имат следното становище по въпроса:
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„Прахосничество е всичко освен минималния разход за машини, материали, части, мяс-
то и работно време, който е нужен за повишаването на стойността на един продукт“ – 
Фуджо Чо, Тойота (3, стр. 66).

„Всичко, което не служи за повишаване на стойността е прахосничество“ – Хенри Форд.

Проблемът на прахосничеството не е в отстраняването му, а в откриването и възприемането му.

Прахосничеството при производството или подобряването на продуктите се извежда от 
идеята за „вталеното управление“, идващо от производствената система на Тойота, и се 
разпределя на седем вида:

• свръхпроизводство,
• престои,
• движение на материали,
• неподходяща производствена програма,
• твърде големи складови наличности,
• ненужни движения,
• производство на несъответстващи продукти / доработка (3, стр. 67). 

За да е производително дадено предприятие то трябва да може да управлява процесите 
си, да идентифицира и по възможност елиминира прахосничество в производствените и 
бизнес дейности и да оптимизира процесите (виж фиг. 31).

Една анкета сред ръководителите в „МТУ-ББ” ООД (13 отговорили от 15 участници), 
които са се консултирали с производствените началници относно причините за непроиз-
водителния труд, показва фиг. 32.

... от организацията

- липсващи, недостатъчни, грешни стандарти
- грешни цели, недостатъчно фокусиране
- лошо ръководство, няма тим, феодално мислене
- загуби при търкане, търсенена вина, подсигуря-
  ване
- несправедливост, произвол, непрозрачност
- неоптимални ключови процеси
- бюрокрация, писане вместо комуникация
- недостатъчно вътрешна съзнание за отношенията
  клиент-доставчик
- късогледство, днес е с приоритет
- свръхорганизация или липса на такава, липсваща
  динамика

... от хората
- недостатъчни умения и способности
- информационин дефицити, смислова празнота
- недобро въвеждане, липсващо обучение
- твърде малко или много отговорности и очак-
  вания
- няма поставени изисквания, не се хвали, не се
  обгрижва
- пречещо обкръжение, лоши предпоставки
- недоверие, дисхармония, ядове, вътрешно увол-
  нение, пасивност, слаба инициативност
- претовареност, стрес, ненатоварване, моно-
  тонност
- външен контрол, твърде тесни граници
- дефицити в реда, чистотата, дисциплината, 
лоялността
- няма желание и способности за подобряване

... в производството
- прахосване на материали и време
- свърхпроизводство (количество), твърде
  ранно производство
- излишен транспорт, завишено складиране, 
  ненужни движения, ненужно междинно скла-
  диране
- неподходящ ход на производството
- ненужни контроли и наблюдение на машини
- претоварване или ненатоварване, стрес, 
  монотонност
- липсващи части
- неизползване на времето (престои, прена-
  стройки, загуби), поддръжка
- машинни дефекти, чупене

... при продуктите

- гаранции, пенали, глоби
- доразработване, незрялост, непълнота
- лоша производствена, монтажна и ремонтна 
  пригодност, ненужно поддържане на  резерв-
  ни части
- твърде скъпи, разходоемки
- разминават се с пазара, неконкурентноспо-
  собни
- ненадеждни, несигурни, безполезни
- непродъваеми, лежат в склада, за бракуване
- неекологични
- недостатъчна грижа за продукта

брак
доработка

гаранционни разходи
специални акции / поправка на несъотвествия
допълнителен контрол / специални инспекции

Фиг. 32: Айсбергът на загубите и прахосничеството (3, стр. 68)
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0 1 2 3 4 5 6 7

твърде много срещи / паралелни проекти

липсваща квалификация и от там разход на време за обучения

престои поради недобра документация / решения

неясни  задачи и указания водят да ненужни изяснения

твърде дълги пътища на транспорт, пренебрегване на дълга за 
носене

твърде дълги времена на търсене

нестабилност на процесите

липсващо натоварване на производствените капацитети

престои поради несъгласувани работни процеси и стиковки

прекъсване на процесите поради липсващи материали и части

Фиг. 33: Причини за непроизводително работно време в МТУ-ББ ООД (3, стр. 69)

След идентифицирането на причините предстои тяхното анализиране и предприемане на 
коригиращи и превантивни действия. 

3.3.4.6 Методи на програмата за непрекъснато подобрение – концепция за решения

Процеси
Машини и  
оборудване Качество

  

Фиг. 34: Методи на CIP@MTU (3, стр. 70)

Структурата на програмата за непрекъснато подобрение (Continuous Improvement Program – CIP) 
е следната:

Изходна точка за всеки сътрудник на „МТУ-ББ” ООД са консенсусът за чистотата, реда 
и сигурността, но и за системата, организацията и самодисциплината (СОСд – SOS / 
System, Organisation, Selbstdisziplin) и фирменото рационализаторско дело (ФРД – BVW / 
betriebliches Vorschlagswesen). Върху това се базират още три сектора. 
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В този на процесите има три стратегии за търсене на решения:

Чрез АПС (анализ на потока на стойността / WSA – Wertstromanalyse / value stream analysis)
• се изследва отношението между общото производствено време и чистото време за 

обработка.
• Фокусът при Кайзен (непрекъснато подобряване / Kaizen) и ПвЕ (подобряване в 

екип / ViT – Verbesserung im Team) е насочен към процеса на непрекъснато подо-
брение, който включва с помощта на работни срещи постепенното оптимизиране 
на процес, продукт или услуга.

В сектора на машините и съоръженията стои тоталната поддръжка на производственото 
оборудване (ТППО / TPM – Total Productive Maintenance), което е концепция за ремонта 
и поддръжката на съоръженията и инструментите на предприятието с цел повишаване 
на общата им ефективност (OEE – Overal Equipment Effectiveness).

В сектора на качеството се търси подобряването му чрез откриване, предотвратяване и 
елиминиране на несъответствия с помощта на четири метода: Poka Yoke (предотвратява-
не на случайни грешки), 8D (процес на решаване на проблеми в осем стъпки ), FMEA 
(анализ на потенциални грешки и последици / Failure Mode and Effects Analysis) QCPC 
( контролна карта за регулиране на качеството за моментно обхващане на проблеми на 
работното място / Quality Control Process Chart).

Така с CIP и методите му се регламентират и непрекъснато подобряват процесите, по-
стоянно се намаляват времената за производствена обработка (TAT – Turn Around Times) 
и производствените разходи, но при повишаващо се качество на продуктите (3, стр. 71).

3.3.5 Информационно отчитане на показателите в „МТУ-ББ” ООД

3.3.5.1 Общи изисквания към информационното отчитане

Информационната отчетност (репортингът) може да се интегрира добре, ако са посо-
чени изискванията и очакванията на потребителите, започвайки от нужните показатели 
до оформлението на отчетите по отношение на читаемостта, яснотата и многообразието 
им. Вземането на мерки въз основа на информация изисква тя да е актуална, защото се 
борави с настоящето и бъдещето на фирмата.

Контролингът на персонала трябва да осигури при тази отчетност наличието на точните 
информации в:

• нужната сгъстеност,
• точното време,
• нужната форма и
• на точното място.

За да функционира информационната отчетност, отделът по персонала е организирал 
много дискусии за нужните показатели, съобразно потребностите на адресатите на отче-
тите, изготвил е анализи и е осъществил мерки в тясно сътрудничество с тях (3, стр. 72).

3.3.5.2 Информационна отчетност за контролинга на наличността на персонал

Потребители на тази отчетност са фирменото ръководство, висшите ръководители и сами-
ят отдел по персонала. Тя ги снабдява с подготвена и значима информация и им показва 
доколко отделните звена са постигнали целите по УЧР, къде има отклонения и какви бъ-
дещи изменения се очакват. Тези информации се основават на фактическите стойности и 
се сравняват с плановите. Отчетът не е обвинителен акт. Той е повод за размисъл за това с 
какви мерки по УЧР да се реагира, за да се намали отклонението при целите и да се дос-
тигне годишния план, както и какво да се предприеме, за да не се повтаря това в бъдеще.
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Тези отчети представляват компактно представяне на много съществуващи данни, което 
обобщава и илюстрира значимите аспекти. Чрез месечното отчитане репортингът при-
добива характер на постоянно, револвиращо сравнение на плана с отчета.

Структурата на отчета на контролинга на персонала е по американски вариант. Общият 
резултат на отчета е в началото. След това се представят резултатите на отделните про-
изводствени звена. Отчетът не дава обичайната оценка на сравнението на плана с фак-
тическото състояние, а информира дали наличният капацитет на персонала се запазва 
или дали ще трябва да се предприемат мерки за неговото увеличаване или намаляване. 
Оформлението е функционално, структурата стандартизирана и дизайнът единен. Така 
отчетът винаги може отново да се открие, да предава данните разбираемо и при добра 
читаемост. Прогнозираната за следващите месеци наличност на персонал се онагледява 
със стъпаловидна диаграма, която обединява сравнението между фактическата и пла-
новата месечна и годишна наличност и по този начин веднага показва отклоненията. 
Отчетът се изготвя веднъж месечно като Power Point – презентация и се изпраща като 
имейл до получателите, като управителят и отделът по персонал получават отчет за 
цялото предприятие и информация за цялостната наличност на персонал. Главните из-
пълнителни директори по въздухоплавателна техника и промишлени газови турбини по-
лучават информация само за своите звена. Така се предотвратява злоупотреба с данните.

Отчетът е основа за разговорите на фирменото ръководство с отговорниците на разход-
ните места за бъдещите мерки. След това се провеждат срещи на ръководителите със съ-
трудници, чиито срочни трудови договори изтичат или които ще се преместват вътрешно 
в рамките на предприятието. Отделът по персонал и мениджърите се консултират взаимно 
по проблемите на избора и назначаването на персонал. Провеждат се и преговори с ра-
ботническия съвет по въпросите за подновяването на срочни договори и предстоящо ос-
вобождаване на сътрудници, каквито се изискват по нормативни документи (3, стр. 73-74). 

3.3.5.3 Информационна отчетност за контролинга на работното време

Отчетът с оценката на работното време се изготвя за (разширените) ръководители като 
управленски инструмент и се състои от три колони. След титулната страница за съот-
ветното звено следва обобщение на използваните варианти на гъвкавото работно време 
с последващ детайлен анализ на свободно регулируемото (плаващо) работно време и на 
остатъчните отпуски. Изпращането като Power Point – презентация става винаги в нача-
лото на месеца чрез имейл.

Този отчет служи като управленски инструмент за сметките с работното време на сътруд-
ниците и освен това е основа за анализ на наличността от персонал с оглед на натоварва-
нето на капацитета и на разполагаемите часове, отчитайки още неизползваните отпуски.

За представяне на съдържанието на този обширен анализ е подходяща комбинация от 
таблици, графики и показатели. Това гарантира, че получателите няма да се оплакват от 
еднообразие и скука, и бързо, с един поглед ще възприемат съдържанието.

Този, както и предходният отчет, е стандартен отчет, който след въвеждането му е ясно 
дефиниран, непроменян и регулярен. Той винаги се изпраща на едни и същи получатели 
на определена дата.

3.3.5.4 Информационна отчетност за контролинга на производителността на труда

Отчетът се изготвя месечно за фирменото ръководство и мениджърите, за да се осъ-
ществява постоянна обмяна на ноу-хау между отделните производствени звена. Всяко от 
тях получава анализ за развитие във времето за цялото звено, както и диференцирано 
по разходни места. На тази основа се провежда последваща среща със съответните по-
лучатели. Преди това всеки мениджър трябва да го анализира за себе си и да подготви 
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за срещата „перспектива“. В нея той излага съображения за възможното им реализиране 
чрез предлагане на конкретни мерки, с които, съобразно тенденцията, да се управлява и 
подобрява производителността. Времевата поредица от действия в случая служи за смис-
леното им формиране за постигане на целта. Това изисква от своя страна постоянно да 
се отчита производителността и да се анализира.

Отчетът съдържа както таблично представени свободни текстови полета за записване 
на мерки, така и изображения под формата на диаграма с компоненти от линии и ко-
лони. Той включва месечно и кумулирано сравнение между план и отчет. Трите колони 
са кумулираната планова и фактическа производителност, както и тази от предходната 
година. Линейната диаграма представя месечния ход на плановата и фактическата про-
изводителност. Оценка се прави допълнително в разходните места, защото само така е 
видно кои звена в производствените цехове влияят положително или отрицателно върху 
производителността. Едва когато има яснота за ключовите звена, мениджърът може да 
се намесва и да предприема мерки.

4. Контролинг на персонала в общинска администрация Хамбург

Община Хамбург преследва целта за професионално и цялостно УЧР в цялата общинска 
администрация. Задачата на звеното по контролинг на персонала (ЦУП 6 на провинци-
алното звено Център за услуги по персонала / ZPD 6 – Zentrum für Personaldienste) е да 
подготвя данни за централната информационна отчетност на персонала въз основа на 
стандарти в „склада с данни – Data Warehouse“.

Тези стандарти се документират в книга с показатели. Наред със съставянето и анали-
за на информация за икономиката и управлението на човешките ресурси за годишния 
централизиран отчет за персонала, отделните звена и служби се подпомагат при про-
веждането на децентрализирано отчитане (структурни и бюджетни данни) чрез месечно 
осигуряване на данни. Също месечно на административните звена по персонал се дос-
тавя децентрализирана база с данни за оценка. Освен това по желание се осигуряват и 
индивидуални специални анализи.

Досега отделно подготвяните структурни и бюджетни данни са се обединявали чрез 
създаването на „склада с данни“. Процедурата е била така оптимизирана, че отделните 
административни служби и звена да могат да правят на собствена отговорност индиви-
дуални независими анализи и оценки, съобразени с времето, адресатите и ситуацията. 
Звеното по контролинг на персонала преустройва отчетните бази с данни към потреби-
телска среда „Бизнес модули / Business Objects”, осигуряващи уеб-базиран достъп. Наред 
с това като изцяло нов продукт се предлага специфичната за клиентите прогноза на 
разходите за персонал със софтуера Cognos Enterprise Planning. Комбинацията на тези 
инструменти трябва да гарантира активно модерно централно и децентрално управление 
на персонала в Хамбург.

История на звеното по контролинг на персонала:

На 31.12.1999 г. след въвеждането на новия стандартен софтуер за отчитане на заплащане-
то PAISY успешно завършва проектът „Персонал“, който след това е прехвърлен в отдел 
П4 (Р4) на тогавашната Централна служба по персонал. 

Паралелно с това от 1997 г. се изгражда централизирана и децентрализирана отчетност. 
Започвайки с децентрализирането на разходите за персонал първоначално под ръко-
водството на финансовата служба се създава децентрализирана бюджетна база с данни, 
която през 1999 г. е поета от Центъра за услуги по персонала (ЦУП) и която до 2007г. 
дава на службите и звената на общинската администрация на Хамбург месечните от-
чети.
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През 2000 г. се създава прототипът на днешната децентрализирана база с данни (Dezentrale 
Berichtsdatenbank – DezBer), доразвивана постоянно до 2007 г., която осигурява възмож-
ност за изготвяне на задълбочени анализи и оценки с помощта на променливи и стан-
дартни отчети с месечни актуални данни.

Отчетите за структурата на персонала (DezBer) и за бюджета на персонала (DezBud) са 
доставяни като MS-Access бази с данни на служби, общински предприятия и външни 
клиенти. Границите на прилагането на стандартния софтуер MS-Access стават при това 
много по-ясни. Така на получатели с голяма наличност на данни не са могли да се из-
пращат някои оценъчни характеристики (например видове заплащане), тъй като съот-
ветните файлове с първични данни биха надхвърлили количествените ограничения. Чрез 
новата техника на „склада с данни“ с уеб-базиран достъп директно на централния сървър 
тези ограничения са били преодолени.

Първият централен отчет за персонала се появява също през 2000 г., включително и пър-
вата версия на книгата с показателите. Всяка година тези два документа се оптимизират 
количествено и качествено и се анализират от гледна точка на значими за УЧР теми. 
Понастоящем основното внимание на отчетите е насочено към сравнителен анализ на 
времето на отсъствия като база за управление на здравето и към единно планиране на 
потребността от персонал. От 2004 г. сенатът на Хамбург представя отчет по персонала в 
променена форма. Той се състои от две части: отчет за структурата на персонала (том 1) 
и отчет за управлението на персонала (том 2) (виж 4).

5.  Актуално изследване за контролинга на персонала: Отделите по 
персонал често нямат поглед в дълбочина

На 30 март 2011 г. от wilhelmadt.wordpress е публикувано резюме на резултатите от едно 
изследване на контролинга на персонала в Германия.

Отделите и звената по персонал в немските предприятия са много ограничени при да-
ването на информации за важни показатели за човешките ресурси. При нужда от точни 
данни за извънреден труд, текучество на персонала, или развитие на заплащането, често 
заетите не откликват – нужните данни не са на разположение или се осигуряват с голям 
разход на ръчен труд. Поради това девет от десет ръководители и специалисти считат, че 
наличното количество данни в управлението на човешките ресурси не е достатъчно за 
вземането на важни решения. До този резултат стига актуалното изследване на контро-
линга на персонала, проведено от консултантската фирма „Щерия Мумерт Консълтинг” 
(Steria Mummert Consulting).

В три от четири предприятия сътрудниците в отделите и звената по персонал сами 
съставят важни показатели. В резултат на големия разход на труд някои важни данни 
идват със закъснение. От това се оплакват две трети от анкетираните при изследване-
то мениджъри и специалисти. При този начин на работа се допускат и грешки. Освен 
това изчислените показатели не са единни и това е проблем, с който се борят 56 % от 
предприятията. Това засяга всички показатели, които са важни за отделите по УЧР, като 
здравословно състояние, средно положен извънреден труд или средно възнаграждение 
на мениджърите. Често липсва и точен поглед върху назначенията и освобождаванията 
на сътрудниците.

„Звената и отделите по персонал / УЧР живеят с постоянна неяснота и често са ограниче-
ни в даването на отчетна информация“ казва Бьорн Цимерман, експерт по управление на 
човешкия капитал и бизнес съвършенство (организация и управление – Business Excellence) 
в Щерия Мумерт Консълтинг”. „Фокусът на информационно-технологичните системи за 
управление на човешкия капитал все още е насочен изключително върху административно-
то отчитане на персонала. Това е голяма грешка, защото тъкмо във времето на растящия 



78

недостиг на работници-специалисти сътрудниците в отделите по УЧР не могат да изпълня-
ват важните стратегически задачи, ако нужните за целта данни не са на разположение. Ако 
липсват сигурни знания и данни за текучеството, то звеното по УЧР не може да разработи 
адекватни мерки за по-силното обвързване на персонала с предприятието”.

Но поради демографските промени все повече се налага мнението, че осигуряването на 
точни показатели в сферата на УЧР е от решаващо значение за предприятията. Първата 
стъпка в тази посока е определянето на важните за управлението данни. След това може 
да започне техническото им внедряване (виж 5). 

6. Баланс на знанията в Германия – примери

Представяне

През 2008 г. министърът на икономиката и технологиите на Германия Михаел Глос напи-
са: „Балансът на знания е фундаментален инструмент за систематичното изследване на 
интелектуалния капитал, чието успешно използване в средните предприятия демонстри-
ра ръководения от Федералното министерство на икономиката и технологиите проект 
„Баланс на знания – произведено в Германия”. Балансът на знанията не е баланс във 
финансовия смисъл, а документира използването на интелектуалния капитал. По този 
начин може да се повиши прозрачността на дадено предприятие, както и да се подобри 
управлението при използването и по-нататъшното развитие на интелектуалния капитал. 
Освен това чрез баланса на знания може да се подобри достъпа до капитал и външното 
въздействие по отношение на клиентите и на доставчиците. Накратко: балансът на зна-
ния е действително предимство за средните предприятия” (6, стр. 4).

Чрез изготвянето на баланса на знания „Д-р Карл Бауш” ООД регистрира и анализира 
меките фактори за успех на предприятието, които са обединени под наименованието 
„знание”. „Сътрудниците на „Д-р Карл Бауш” ООД знаят например как да се държат и 
общуват с клиентите”, според собственика Карл Бауш. „Балансът на знания показа, че 
удовлетвореността на клиентите, а с това и обвързването им допринася решаващо за 
успеха на предприятието”. 

Но балансът на знания не показва само какво знае дадено предприятие, а също така и 
къде все още се крие потенциал за подобрение. В хода на проекта в „Д-р Карл Бауш” 
ООД се оказва, че точно мястото на връзка между инструменталния и пресовия цех е от 
решаващо значение. Чрез баланса на знания са открити дефицитите в тази област и след 
това се въвеждат коригиращи мерки. Впоследствие ръководството подобрява процесите 
и засилва вътрешната комуникация между отделите. По този начин предприятието си 
осигурява конкурентоспособност и преднина пред конкурентите. 

Това, което „Д-р Карл Бауш” ООД постигна като отделно предприятие може да е важен 
импулс и за стопанството на цялата страна, защото знанието е важен ресурс за иконо-
мическото развитие на малките и средни предприятия, както и на Германия като ико-
номически център (6, стр. 5).

Баланс на знанията и други инструменти за управление 

Макар че и при баланса на знания става въпрос за „баланс”, той се различава фундамен-
тално от финансовия, но го допълва по важни точки. Докато финансовият баланс включва 
съществените позиции на имуществото и задълженията на дадено предприятие, при балан-
са на знания се оценява систематично трудно измеримия интелектуален капитал. Поради 
това двата инструмента са ориентирани различно във времето: докато финансовият баланс 
оценява основно миналото, за да легитимира взети решения, то балансът на знания насоч-
ва своя поглед към бъдещето и към потенциала за развитие на дадена организация.
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По-трудно е разграничаването от други инструменти за управление, като управление на 
качеството според изискванията на ISO-стандартите или балансираната система от пока-
затели за ефективност (БСПЕ), които отчасти са много подобни на баланса на знания. 
Докато БСПЕ залага на top-down (отгоре надолу) извеждане и комуникация на показате-
ли по отделните аспекти на мениджмънта, при баланса на знания се оценяват цялостно 
меките фактори за успех, включително и чрез привличане на сътрудниците. Въпреки или 
поради различните поставени цели на баланса на знания и БСПЕ, двата инструмента 
за управление се допълват много добре съдържателно и методично и чрез комбинирано 
използване произвеждат значителен синергетичен ефект.

Балансът на знания установява в структурирана форма нематериалните ценности, като 
оптимално използване на ноу-хауто на сътрудниците, функциониращи и мотивирани 
екипи и непрекъснато оптимизиран организационен и производствен процес, и поради 
това е ценен управленски инструмент за вътрешно регулиране, но също и за целенасоче-
на външна комуникация. Така балансът на знанията подпомага отговорните сътрудници 
при получаването на всеобхватна представа за процесите, имащи решаващо значение, 
както и за подсилване на разбирането на организацията. Той е безусловна предпоставка 
за задвижването и въвеждането на вътрешни процеси за промяна.

Развитие на управленска и социална компетентност

Пример за реномирано предприятие, което последователно прилага баланса на знания 
като инструмент за управление, е „ЕнБВ Енергия Баден-Вюртенберг” АД. С около шест 
милиона клиенти и над 20 000 сътрудници ЕнБВ е третото по големина немско предпри-
ятие за енергоснабдяване, което създаде още през 2005 г. първия баланс на знания в елек-
тродобива и го допълни през следващите години с баланси на знания за своите дивизии / 
бизнес подразделения „Газ” и „Енергийни и екологични услуги”. При това стана ясно, че 
първите въведени мерки вече са оказали желаното въздействие. Улрих Шмидт, проектен 
ръководител по управление на организацията и знанията в ЕнБВ е убеден, че „балансът 
на знания може да идентифицира решаващите настройващи лостове за устойчивия успех 
на предприятието, като постоянното прилагане на този инструмент за управление прави 
възможен контролинга на предприетите мерки”. 

Ръководители, които вече управляват предприятието си с помощта на баланса на знания, 
го преценяват като оптимално допълнение към другите инструменти за управление. Това 
показа актуална анкета сред пилотни предприятия на инициативата „Баланс на знания – 
произведено в Германия”. Три четвърти (75 %) от анкетираните предприятия са убедени 
в това, че балансът на знания целесъобразно допълва типични инструменти като упра-
вление на риска, управление на качеството според изискванията на ISO-стандартите или 
балансираната система от показатели за ефективност. Отговорниците за проекти могат 
чрез комбинация на инструментите за управление с баланса на знания да предизвикат 
синергетични ефекти и чрез измервания да придадат сигурност на тяхното „вътрешно 
чувство”.

Четири от пет пилотни предприятия от проекта „Баланс на знания – произведено в 
Германия” използват баланса на знания както за вътрешно управление, така също и за 
външни комуникации. По този начин предприятията представят стратегическите проце-
си на вземане на решения по прозрачен и проследим начин за външните заинтересовани 
групи, като инвеститори, доставчици, клиенти или възможни сътрудници.

Като важна външна група 80 % от анкетираните назоват клиентите и кредиторите. Но и 
кооперационни партньори и доставчици на 60 % от пилотните предприятия се снабдяват 
при поискване също с резултатите от баланса на знанията. 

В софтуерната къща „М&М Софтуер” ООД от Санкт Георген в Шварцвалд, която раз-
работва информационни технологии за индустриална автоматизация, голяма част от 
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капитала на знания се намира в главите на сътрудниците. „Ние сме предприятие, ба-
зирано на знания”, казва основателят на фирмата и неин шеф Ервин Мюлер. Поради 
това неговата цел е да консервира устойчиво знанията и специалното ноу-хау, които се 
създават в проектите и да ги направи постоянно достъпни за всички сътрудници.

Освен това балансът на знания се споделя и с външни целеви групи, за да се даде на 
заинтересованите важен общ поглед върху работоспособността, специфичното ноу-хау и 
технологичната компетентност на това средно предприятие. „Между другото ние предста-
вихме резултатите от баланса на знания на пресконференция и при това срещнахме голям 
интерес от страна на локалните ежедневници и на професионалните медии, работещи и 
извън рамките на региона. Реакциите бяха много положителни, както от страна на сътруд-
ниците, така и от страна на нашите бизнес партньори”, казва Мюлер. „Ние представихме 
баланса на знания също и при нашите периодични разговори с банките и така чрез новата 
оценка на „меките фактори за успех” получихме по-добър рейтинг от тях”.

Освен това, за да привлече особено надарени и мотивирани абсолвенти от ВУЗ-овете 
предприятието използва баланса на знания при мероприятия за набиране на сътрудници. 
Така кандидатите получават всеобхватна представа за техния потенциален работодател 
(6, стр. 8-10).

Съзнателно боравене с резултатите 

Тъй като балансът на знания може да даде представа за много неща в предприятието 
(и на конкурентите), с резултатите от него при външна комуникация би трябвало да се 
борави много внимателно и той да се предава само на избрани целеви групи. Обмислено 
използваният баланс на знания наистина е силен аргумент за всички вътрешни и външни 
заинтересовани страни.

Пример за използване на баланса на знания за оптимизиране на процеси е „ЦФ Закс” 
АД, водещ доставчик на компоненти и системен партньор на международната автомо-
билна индустрия и част от ЦФ – групата. Предприятието с традиции от Долна Франкония 
в провинция Бавария днес дава работа на повече от 7 000 души и съставя успешно ба-
ланс на знания в две бизнес подразделения. Според изцяло положителния опит с този 
инструмент за управление и регулиране, балансът на знания сега трябва да започне да 
се използва в дивизията за съединителни системи. „Ние ще осветим комплексните про-
цеси, започвайки от заготовките на доставчика до приемането от клиента с помощта на 
баланса на знания и ще ги проверим за наличие на потенциали за оптимизиране”, казва 
Йенс Грьобке, който в централата на „ЦФ Закс” отговаря за организационното развитие 
и управлението на промените.

Включване на клиентите и доставчиците в баланса на знанията

След първоначално разглеждане в рамките на дивизията предприятието привлича в ба-
ланса на знанията също и предхождащи и последващи процеси. „Така ние получаваме 
наред с вътрешната, също и важна външна гледна точка, а с това и всеобхватен поглед 
за връзка с доставчиците, като конструкторското и мостреното звено, и с клиентите, кои-
то приемат нашите продукти, ние получаваме възможност да оптимизираме цялостния 
процес на това бизнес подразделение”.

Балансът на знания в „ЦФ Закс” се е утвърдил като централен инструмент на развитие-
то на организацията. Наред с инструментите, които се използват на равнище цялостно 
предприятие, като „Анализ на работния климат” и „Програмата за самооценка и опти-
мизация”, балансът на знания във фирмата се използва целенасочено в отделни бизнес 
подразделения. „Колкото повече звена в предприятието прибягват до инструмента на 
баланса на знания, толкова ние получаваме по-всеобхватни и по-интересни за целия 
концерн резултати”, констатира Грьобке (6, кгп. 11).
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Кои лостове, кога, къде и какви ефекти дават? Къде в нашето предприятие действително 
съществува потребност от промяна при разпределение на ресурсите? На тези централни, 
стратегически въпроси на управлението балансът на знания противопоставя вътрешен 
инструмент за управление, като по този начин прави възможен цялостен анализ на пред-
приятието и служи като стратегическа система за ранно предупреждение. Точно такъв 
инструмент е търсело „Сана кардиохирургична клиника Щутгарт” ООД. Ръководството 
на клиниката е искало да разбере къде се крият неизползвани потенциали за подобрение, 
които трябва да се изкарат на светло и да започне да се работи по тях. Поради това през 
2007 г. високоспециализираната клиника в областта на кардиохирургичната медицина 
изготвя първия баланс на знания. 

Идентификация на полета за действие

Чрез резултатите от баланса на знанията ръководството на клиниката е могло да извър-
ши ясно диференциране на факторите, които влияят на бизнес успеха и да очертае по-
лета за действие. Както разяснява търговският ръководител Фолкер Ернст, чрез баланса 
на знания „се потвърди „вътрешното чувство, че стоим много добре в областите упра-
вление на качеството и персонала. Поради благоразположените към семейството модели 
на работното време и компонентите на възнаграждение, ориентирани към постигнатите 
резултати, сътрудниците притежават много висока идентификация с предприятието и 
силна мотивация”. 

Но балансът на знания установи потребност от действие от страна на ръководството на 
клиниката в сферата на прозрачността на някои мерки. ” Ние изразходваме междувре-
менно още повече ресурси особено за информация и комуникация между ръководното 
равнище и сътрудниците. Като една от конкретните мерки от баланса на знанията ние 
разширихме съществуващата мрежа за комуникация и съгласуване. От това печелят как-
то ръководството на предприятието, така също и сътрудниците”, казва Ернст. 

Гледна точка: смяна на генерациите във „Фридрих Ломан” ООД

„Фридрих Ломан” ООД е семейно предприятие за специални и благородни стомани, 
което днес се ръководи от седмата генерация. В момента предприятието се намира в 
много решителна фаза на прелом: предстои смяна на генерациите в ръководството му 
и с помощта на баланс на знанията тя трябва да се проведе безпроблемно. „Нашето 
предприятие още отрано се занима с въпросите на смяната на генерациите”, съобщава 
прокуристът Гунар Ломан-Хюте. „Шестата генерация поддържаше съвсем друг стил на 
ръководство. При нея всички нишки се събираха в малко на брой ръце и без ръковод-
ството в предприятието не функционираше абсолютно нищо. 

Затова сега на трансфера на знания между „старата” и „новата” генерация се определя цен-
трално значение. „Старите кучета” притежават значимо, невидимо знание за клиентите, 
доставчиците и паричните институти на предприятието. Тези контакти и връзки са меки 
фактори, които трудно се наследяват. За да се направи това знание полезно и за да може 
да се разпредели върху различни рамене, ние изготвихме баланс на знания” (6, стр. 12).

Така балансът на знанията дава важна основа за систематично изследване, оценка и упра-
вление на различните рискове за дадено предприятие и по този начин също и за управле-
нието на риска от страна на ръководството му. Ценният принос на баланса на знания при 
целенасочено управление на риска потвърждава Алберт Пицко, ръководител на проект 
в специализираната клиника Хайлигенфелд. Отговорният за изготвянето на баланса на 
знанията проектен ръководител на специалната клиника за психотерапевтична медицина 
и психиатрична рехабилитация вижда в баланса на знанията „също едно потвърждение на 
„вътрешното чувство” за взаимозависимостта на въздействието на нематериалните фак-
тори за успех. Защото разкриването на непознати взаимозависимости на фактори като 
фирмена култура, квалификация на сътрудници или връзка с пациентите, помага да се 
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инвестира в правилните места и води до повече сигурност на приетите решения. Рискът да 
се използват в бъдеще неправилни лостове за управление се предотвратява по този начин”.

Ръст с баланс на знанията

Балансът на знания дава възможност именно на стартиращи и наскоро започнали дей-
ността си предприятия да убедят клиентите относно професионализма и изгледите за 
успех на предлаганите продукти и услуги, на техния бизнес модел, както и да се инфор-
мират за събрания опит в предприятието. „Критичната дискусия в рамките на баланса 
на знания трябва да е доказателство за нашите клиенти и доставчици за това, че ние 
осъзнаваме тяхното значение като фактори, които определят успеха, и че се отнасяме със 
съответното уважение към тях”, казва Мартина Хустер, управител на „АранеаНЕТ” ООД 
от Потсдам. Предприятието е основано през 2005 г. и през 2006 г., т.е. на втората година 
от съществуването си, вече има готов баланс на знанията (6, стр. 13). 

Баланс на знанията и кредитиране: поглед на кредитополучател и на кредитор

Д-р Томас Руше, собственик на „С∅Р Руше” ООД, магазин за мъжки дрехи и аксесоари 
от първокласния сегмент, често е получавал при преговори с банките и финансовите ин-
веститори добронамерения, но основаващ се само на финансовия баланс съвет: ”Намалете 
персонал и разхода за дейността, Вие сте много над средното ниво за бранша”. Д-р Томас 
Руше обаче никога не е последвал този съвет: „Отчетът за приходите и разходите на фир-
мата ни се формира от намиращите се над средното ниво разходи за персонал и за наем. 
Без качествена оценка на тези разходни фактори, чисто количествената оценка води до 
грешното заключение, че трябва да се пести от качеството на персонала и от мястото за 
осъществяване на дейността. По този начин обаче бихме рязали клона, на който седим”. 

Както много други средни предприятия и „С∅Р Руше” ООД знае от опит, че нито ви-
сококвалифицираните сътрудници, нито превъзходните места за осъществяване на дей-
ността влизат във финансовия баланс като фактори за успех и по този начин се получава 
изкривена картина на предприятието. Стойността на платежоспособната клиентела и 
ценните връзки с доставчиците също не могат да се отразят във финансовия баланс, 
но те допринасят съществено за бъдещия успех на дружеството. За да се отчетат тези 
фактори, както при анализа на предприятието, така и при управлението му „С∅Р Руше” 
ООД вече е изготвило два баланса – на финансите и на знанията. 

„Днес, когато встъпим в преговори с банките, ние винаги им изпращаме двата баланса. 
Така те получават всеобхватно впечатление естествено за актуалното финансово състоя-
ние, но също и за иновационния потенциал, който се съдържа в „С∅Р Руше” ООД”, каз-
ва д-р Томас Руше, който през 2005 г. е бил избран за мениджър на знанията на годината. 
„Качествените аспекти на оценката на предприятието стават прозрачни чрез баланса на 
знанията. Това помага при преговорите с банките. На основата на финансовия баланс 
и баланса на знанията С∅Р Руше ООД за първи път беше оценено с банков рейтинг, с 
който кредитните преговори ще са по-лесни”.

И в кредитните институции също се извършва промяна в мисленето, не на последно мяс-
то на базата на променените критериите за отпускане на кредити – Базел II. Работният 
кръг „Баланс на знания” анкетира при един тест на финансовия пазар почти 70 експерти 
от банки, рейтингови агенции и дружества за финансови одити, относно възможностите 
на влияние на баланса на знанията при оценката на предприятията. Бернд Нюрнбергер, 
директор на околийската спестовна каса в Кьолн, която със своята балансова сума от 23,3 
млрд. евро е третата по големина спестовна каса в Германия, вижда напълно положително 
влиянието на баланса на знанията върху оценката на предприятието: „Чисто финансовите 
факти разбира се не могат да се влияят от това. Балансът на знанията обаче дава поглед 
върху ресурсите на предприятието, които могат да поставят финансовите факти в друга 
светлина. Това несъмнено може да доведе до положителни влияния” (6, стр. 15).
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Гледна точка: учебният модул на набора от инструменти за баланс на знанията

Наборът от инструменти за баланс на знанията съдържа прост и разбираем учебен 
модул, който дава на потребителя помощна информация, разяснения и допълнителни 
подробности. Учебният модул обяснява на потребителя, наред с основите и причините 
за създаването на този софтуер, също и методическия подход на баланса на знанията. 

Освен това софтуерът разполага със солидна помощна функция, която придружава по-
требителя стъпка по стъпка през специфичния за предприятието процес на балансиране 
на знанията. По този начин балансът на знанията става използваем за всяко малко и 
средно предприятие без външна помощ и с обозрим разход.

Повече информация за набора от инструменти за баланс на знанията на страницата на 
работния кръг „Баланс на знания”: www.akwissensbilanz.org/toolbox.htm (7, стр. 17).

Гледна точка: Баланс на знания – произведено в Европа

ЕС още през 2000 г. формулира в Лисабонската стратегия целта до 2010 г. Съюзът да 
стане най-динамичното и най-конкурентоспособното, базирано на знания, икономиче-
ско пространство в света. От това чрез проекта „Intellectual Capital Statement – Made in 
Europe“ (InCaS) Баланс на знания – произведено в Европа (БЗПЕ) на европейско равни-
ще възникна инициатива, която подготвя и целенасочено насърчава темата балансиране 
на знания за средните предприятия. Проектният екип БЗПЕ прави 50 баланса на знания 
в пет различни страни на Европа (Испания, Франция, Полша, Словения, Германия) за 
пет различни бранша. Заедно с експертите на Лондонското училище по икономика и 
Техническия университет на Каталуния в Барцелона изследователите на баланса на зна-
нията най-напред събраха и оцениха европейските концепции за балансиране на знания, 
за да разработят след това хармонизиран европейски метод.

„Чрез сътрудничество, обхващащо различни страни, БЗПЕ създава европейска концеп-
ция за боравене с интелектуалния капитал”, казва отговорният проектен ръководител 
Щефан Цикграф. „При това ние си сътрудничим много тясно с немските колеги от 
работния кръг „Баланс на знания”. Научното ръководство на проекта е в немски ръце. 
Маркус Вил от Института за производствени съоръжения и конструкционна техника във 
Фрауенхоф (Fraunhofer IPK) и експерт в работния кръг „Баланс на знания” управлява 
проекта от Берлин и е в тесен контакт с европейските експерти. Повече информация 
може да се намери на адрес: www.incas-europe.org.”

7. Контролинг на снабдяването с персонал – примери от Германия

7.1 Маркетинг и снабдяване на персонал

Контролингът на снабдяването с персонал е едно от специалните полета на приложе-
ние на контролинга на персонала. Функцията „Снабдяване с персонал” е част от УЧР 
и включва две отделни подфункции „рекрутиране / набавяне” и „селектиране / подбор” 
на персонала.

Под маркетинг на персонала се разбира „ориентирането на цялата политика по УЧР на 
едно предприятие към изучаване и задоволяване на настоящите и бъдещите потребности 
от персонал с цел осигуряване на устойчивост и продуктивност на бизнеспроцесите. Към 
това спадат насърчаващи имиджа мерки, които с помощта на връзките с обществеността 
трябва да създадат подходящи предпоставки за снабдяване с персонал отвън (външен 
маркетинг на персонала). За това са важни и темите за въвеждането в работата, офор-
мянето на работно място, формирането на възнаграждението, осигуряването на кариерно 
развитие (вътрешен маркетинг на персонала). 
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потребност 
   от персонал

мерки на 
маркетинга на 

персонала

     установяване на 
изискванията

планиране и 
    осъществяване 

на мерки 

планиране и 
    осъществяване 

на селекция

въвеждане и 
навлизане в 

работата

покриване на 
потребността 
   от персонал

                            маркетинг на персонала
               снабдяване с персонал
          рекрутиране /                        селектиране/
                набиране                                  подбор            
          на персонал                                на персонал      

Фиг. 35: Задачи на маркетинга на персонала (7, стр. 57)

Снабдяването с персонал има задачата да покрие установената количествена и качест-
вена нетна потребност от персонал, отчитайки времето и мястото на потребността. 
Неговите две главни задачи са рекрутирането и селектирането на персонала.

потребност 
   от персонал

   определяне на       
изискванията

     планиране на 
мерки

  осъществяване 
на мерки 

планиране 
на селекция

извършване на 
селекция

покриване на 
потребността 
   от персонал

                                     снабдяване с персонал

               рекрутиране /  набиране                                 селектиране / подбор 
                           на персонал                                                     на персонал

Аспекти на наблюдение:
присъщи разходи

икономичност
успех на мерките / процесите

  Аспекти на наблюдение:

успех на селектирането

Цел:
качество на процесите
ефикасност на мерките
ефективност на мерките

 

Фиг. 36: Контролинг на снабдяването с персонала (7, стр. 59)

7.2 Рекрутиране и контролинг на рекрутирането на персонала

Набирането на персонала включва всички дейности, насочени към получаване на кан-
дидатури, които отговарят на профила с изискванията:

• проучване на персонала,
• проучване на пазара на труда,
• планиране на набирането на персонал,
• осъществяване на планираните мерки (7, стр. 58).

Проучването на персонала се занимава с изследване на факторите на развитие които 
влияят върху качественото и количественото предлагане на работна сила и готовността 
за работа на сътрудниците.

Проучването на пазара на труда анализира и описва чрез първични и вторични изслед-
вания качествените и количествените дадености и очакваните промени на него.

Рекрутирането на персонал става отвън и отвътре. Вътрешните мерки варират от извън-
реден труд (промяна на нормативно установеното работно време, трансформиране на 
намалено в пълно работно време), както и преразпределение на задачи (преместване 
и издигане). Външното набиране включва назначаване на нов персонал или временно 
използване на работна сила (7, стр. 59).

Външни източници на информация за рекрутиране са: служби по заетостта, обяви за рабо-
та в печатни и електронни медии, консултанти по персонал, посредничество на собствени 
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сътрудници, контакти с образователни институции и стопански съюзи. Тенденцията е да 
се премине от набиране чрез печатни медии към използването на интернет като инстру-
мент за набиране на информация.

Контролингът на рекрутирането на персонал се занимава предимно с величини като 
присъщи разходи, време, икономичност и успех на мерките. Той се ориентира по самия 
процес на рекрутиране на кандидатите и прилага във всички частични процеси пока-
затели и индикатори за посочените величини. Той е процесно ориентиран контролинг, 
действащ в оперативното измерение. Според характеристиките на показателите и инди-
каторите се наблюдават както количествени, така и качествени състояния на нещата. За 
въвеждането му са нужни следните предпоставки:

• информационно технологично подпомагане за електронна обработка на данните 
чрез централна система, отчитаща всички стъпки на рекрутирането, 

• централизиране на дейностите по набиране на персонал с прозрачен и комуника-
тивен подход и процесна отговорност в звеното по персонал.

Възможните показатели и индикатори за контролинга на рекрутирането на персонал 
са посочени в раздел 7.6. За да е ефективен контролингът на набирането, трябва да се 
направи индивидуален избор за конкретното предприятие и данните да се обединят в 
система, обслужваща реализацията на стратегията и целите за персонала (7, стр. 60-61).

Не бива да се забравя, че „по-малко е повече”. Това значи, че показателите и индикато-
рите не трябва да са много, а да гарантират качествена изразност, която да се постига 
и поддържа чрез редовно определяне, смислено интерпретиране и целево ориентирано 
комуникиране. Многото показатели и индикатори намаляват прозрачността и изразител-
ността. За повишаване на ефективността на процесите е полезно някои показатели да се 
включат в целевите споразумения както с ръководителите, така и със специалистите от 
звеното по персонал. Предимствата от това са свързани с по-лесното набиране на данни-
те за изчисляване на показателите. Освен това разписаните оценки се приемат по-добре 
от адресата поради личната заинтересованост на отговорящите или вземащите решения 
и задължението от продуктивна съвместна работа за подобряване на показателите.

7.3 Селектиране и контролинг на селектирането на персонала

Селектирането на персонала има за задача  да подбере от постъпилите кандидатури след 
рекламната обява за свободната длъжност този кандидат, който най-добре отговаря на 
изискванията на вакантното място и от когото могат да се очакват най-добрите пости-
жения  при изпълнението на задачите.

За целта звеното по УЧР трябва да разработи и приложи процедури и методи за подбор, 
гарантиращи изпълнението на задачите на процеса на селектиране. Към тези процедури 
и методи се числят

• стандартизирани интервюта,
• биографични методи,
• професионални тестове,
• тестове за интелигентност,
• евентуално графологични експертизи,
• центрове за оценка на персонала (assessment centers)

Понастоящем най-разпространени са анализът на биографията, дипломите и референци-
ите, интервюто и центъра за оценка. За съответните процедури и методи могат да важат 
различни коефициенти на значимост.

Интервюто може да се използва като инструмент за въвеждащо представяне, така и 
за назначаване. Въвеждащото представяне способства за първоначална ориентация и 
обмяна на информация. То служи и за предварителна селекция. След първоначалното 
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селектиране е възможно процесът на интервюиране да продължи и във фазата на окон-
чателен подбор. Тук вече се цели задълбочено оценяване на кандидата. След интервюто 
и двете заинтересовани страни имат цялата необходима информация за вземането на 
окончателно решение (7, стр. 63).

С центъра за оценка на персонала се цели преодоляване на слабостите на интервюто 
(едностранчивостта и субективността на оценката, както и да се наблюдава поведе-
нието на кандидатите в среда „близка до практиката”). В различни „производствени” 
ситуации обучени оценители наблюдават едновременно няколко кандидата, като ги 
оценяват въз основа на зададени критерии. Провеждането на подобен център за оценя-
ване може да трае от един до няколко дни. Структурата може да се различава в зависи-
мост от длъжността, целевата група и предприятието. Тя може да съдържа наблюдения, 
анкети, ролеви игри и тестове. Оценката за всеки кандидат се взема след дискусия и 
гласуване (7, стр. 64).

Контролингът на селектирането на персонала обхваща следенето на постиженията на 
сътрудника след назначаването му. Изходна точка е разглеждането на сравнимостта на 
процедурите за подбор според икономически критерии. Подборната процедура се съпос-
тавя с по-късните трудови резултати на сътрудниците, които са били назначени поради 
добрите си оценки. По принцип валидността на предвиждането е мерилото за способ-
ността на процедурата да определи бъдещите резултати на назначения сътрудник. С този 
контролинг се търси освен това разглеждане на валидността, за да се достигне до още 
едно доказателство, защо например за избора трябва да се проведе център за оценка, а 
не интервю.

Значението на контролинга на селектирането се определя от разходите на различните 
процедури на подбор. Разходите за провеждането на работна среща от външна органи-
зация, натоварена с процедурите по рекрутиране, може да варират от 125 000 до 250 000 
евро според местоположението на провеждането є. За сравнение разходите за едно от-
делно организирано и проведено интервю са между 200 и 500 евро. За набирането на 50 
сътрудника би трябвало да се проведат около 200 интервюта и това прави при средни 
разходи на интервю от 350 евро общо 70 000 евро. Но как вземащият решение ще знае 
дали и колко ще се рентира по-голяма инвестиция в организирането и провеждането на 
работна среща за рекрутиране, възложена на външна организация? 

Чисто входно ориентираните разходни съображения не са достатъчни, докато не се знае 
какво повишаване на изхода ще се постигне чрез инвестицията в изборната процедура. 
Това повишение не може да се определя относително, а трябва да се измерва чрез мо-
нетарни количествени величини.

Целта на контролинга на селектирането следователно е да се установи монетарно както 
разхода, така и постигнатата по-късно полза (7, стр. 65).

В специализираната литература се срещат различни модели за анализ на въздействието 
на селектиращите процедури върху икономическия резултат с 50-годишна давност. Ще 
се изброят само някои от тях, без да се навлиза в дълбочина:

• Brodgen, H.E. (1946 г.): отношение между резултата от процедурата по селектиране 
и трудовия резултат след назначаването. Използваната формула показва с колко 
по-висока е монетарната стойност на трудовия резултат, ако кандидатът се се-
лектира не без проверка, а въз основа на резултатите от селекционна процедура, 
включваща следните параметри: 
Ø	брой на новите сътрудници, селектирани и назначени след процедурата,
Ø	валидността на предвидимост на процедура на подбор,
Ø	точкова стойност на кандидатите от изборната процедура,
Ø	стандартно отклонение на годишния трудов резултат, оценен в парични еди-

ници (7, стр. 66).
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• Amling, Thomas (1997 г.) разширява формулата с разходите за снабдяване с персо-
нал, променливия дял на селектиране, разходите за избора, данни за средната про-
дължителност на работа и отлихвяващия / дисконтовия фактор. Това обаче никога 
не се е приложило в практиката, защото разходът за придобиване на данни за 
определяне на стандартното отклонение е бил непосилно голям. За да се избегне 
това са търсени заместващи индикатори на стандартното отклонение.

• Schmidt и др. през 1979 г. продължават работата по концепцията чрез използва-
нето на „обща оценъчна техника”, като заместват стандартното отклонение със 
субективната преценка на ръководителя за определяне на монетарната стойност 
на постиженията на назначения сътрудник.

• По друг път тръгва концепцията CREPID (Cascio-Ramos Estimate of Performance 
in Dollars), която приема че, от една страна, отклонението на средното индиви-
дуално годишно възнаграждение на типична за отрасъла средногодишна заплата 
и стандартното отклонение на годишното постижение на сътрудника, от друга, 
имат аналогично поведение. Това означава, че между двете отклонения има пряка 
пропорционална взаимовръзка, т. е. всеки сътрудник „струва” точно, колкото му е 
заплатата, нито повече, нито по-малко. (6, стр. 67).

В Германия, за разлика от Америка, почти не се срещат примери за приложението на 
тези концепции. Само Gerpot, Torsten J. през 1989 г. дава един пример за приложение на 
CREPID и се опитва да докаже, че монетарното квантифициране може да се даде чрез 
постигнатата полза. Ако доказателството се потвърди това би било знак, че един дейст-
вителен контролинг на резултата няма да е от вида „селекцията се изплаща”, а в смисъл, 
че „този селектиращ инструмент донесе такава финансова полза” (7, стр. 67). 

Едно химическо предприятие трябва да реши дали да продължи да назначава годишно 
около 30 млади ръководители както досега, въз основа на неструктурирани традиционни 
интервюта (ТИ), или чрез център за оценка (ЦО) в бъдеще. То не е разполагало с никак-
ви цифри за валидността на предвиждането и затова като заместители са се използвали 
резултати от емпирично изследване на подбор на персонала, т.н. метаанализи. За опреде-
ляне на стандартното отклонение на индивидуалния трудов резултат е използвано „едно 
емпирично обосновано основно правило”: Стандартното отклонение на остойностените 
в парични единици годишни постижения на сътрудниците от една фамилия от целеви 
длъжности отговаря приблизително на една трета от индивидуалната годишна заплата 
при тази целева длъжностна фамилия. Тези 30 % са произволно избрани и са толкова 
близки до истината, колкото една субективна преценка.

Освен това изборът на индивидуалната годишна заплата на сътрудника за индикатор в 
концепцията CREPID е съмнителен, защото върху нея влияят много и различни фактори 
(заплатата като индикатор на недостига, регионалните различия, специфичната фирмена 
политика на възнаграждение, липсата на достоверни данни за средната отраслова заплата).

Изводът е, че не съществува контролинг на селектирането, насочен към монетарна 
полза, защото проблемът с количествения паричен израз на трудовите резултати на съ-
трудника все още не е решен. Това е възможно отчасти само за длъжности, резултатите 
от изпълнението на които могат да се отчитат директно в парични единици. Например 
в застрахователни дружества застрахователният агент сключва договори, чиято парична 
стойност може директно да му се припише, макар че и тук роля играят размерът и де-
мографията на обслужвания от него район (7, стр. 68).

7.4 Практически примери на контролинг на рекрутирането на персонал

Проведената анкета за контролинга на персонала, и снабдяването с него в частност, е пока-
зала, че практическото приложение на показатели и индикатори в процеса на рекрутиране 
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не е разпространено достатъчно. Но има и някои положителни резултати, демонстриращи 
прозрачност и управляемост на разходи, икономичност и успех на процеса.

7.4.1 Подход, методика, въпросник

В предприятията са проведени допълнителни интервюта за практическото приложение 
на контролинга на рекрутирането. Те са служили за набиране на данни и са били частич-
но структурирани. По време на разговора е ползван въпросник, чиито въпроси в хода на 
интервюто са били конкретизирани:

• С какви показатели се осъществява контролинга на рекрутиране на персонал?
• Кои са факторите за успех на процеса на рекрутиране?
• Какви данни се набавят и откъде идват те?
• Кой набавя данните?
• Кой анализира данните?
• Кой е адресата на анализа?
• Как резултатите се включват в бъдещи дейности?
• Колко струва контролингът на рекрутиране на персонал? 
• Каква е ползата от този контролинг и кой печели от него?
• Какви трудности и съпротиви има при него? (7, стр. 91)

Изборът на предприятията е бил извършван възоснова на обратна връзка чрез върнатите 
попълнени въпросници или на предварителна информация за практическото прилагане 
на контролинга на рекрутирането. Първо по телефона е поискано съгласие за интервю. 
След това партньорът за разговора предварително е информиран за концепцията, хода 
и продължителността на разговора (между 120 и 180 минути). След интервюто са били 
налице писмени записки и дори оригинални документи на предприятието. Те са били 
обработени, и при желание на партньора, са му били предоставени за корекции.

7.4.2 Практически пример 1

Отделът по персонала на един концерн в отрасъла на телекомуникацията и информа-
ционните технологии се грижи в Южна Германия за около 1 400 сътрудника. Отделът се 
води като „Човешки ресурси“ и се подразделя на звената

• „Маркетинг“,
• „Рекрутиране / Селектиране“ и
• „Интеграция“. 

Задачите на звеното „Маркетинг” се отнася за всички рекрутиращи дейности за снабдя-
ване с персонал: подготовка на панаири и изложения, разпространение на информация 
в борси за работа, публикуване на обяви и др. В звеното „Рекрутиране” работят трима 
специалисти и трима студенти, стипендианти на фирмата, отговарящи за всички фирме-
ни локации (местоположения) в Германия, които принадлежат към дивизията „Уреди“. 
Задачите им обхващат преди всичко дейности по селектирането на кандидатурите от пос-
тъпването на документите. Сътрудниците от звеното „Интеграция” отговарят за работата 
от изготвянето на трудовите договори до обслужването на новоназначените сътрудници.

Представените примери се основават на данни, взети от тези три функционални звена. 
Партньор при интервюто е бил отговорният за процеса сътрудник от проектния екип по 
контролинг на персонала (7, стр. 92).

Контролинг на снабдяването с персонал в дивизията „Уреди“ се практикува от януари 
2001г. Въвеждането е продължило половин година. Причина за въвеждането му е била 
задачата на фирменото ръководство да се рекрутират за звеното по „Изследване и разра-
ботка на мобилни телефони“ 400 сътрудника за 12 месеца. За целта е създадена проектна 
група, която първоначално е определила рамковите условия. Външните условия са се ха-
рактеризирали с почти липсващ пазар за търсените специалисти. Вътрешните условия са 
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се отличавали с неясни, дълги процеси (повече от 60 дни от заявяване на кандидатурата 
до предлагане на работа) и голяма неудовлетвореност на сътрудниците и ръководителите 
поради незаемането на длъжности и свързаното с това натоварване и извънреден труд. 
Освен това ръководството е обвинявало отдел „ЧР“ в недостатъчен професионализъм. Не е 
имало достатъчно красноречиви показатели за ефикасността и ефективността на отделните 
канали за рекрутиране и процесите не са били документирани. Тези слабости е трябвало 
да се отстранят с въвеждането на контролинг на рекрутирането на персонал. Фирменото 
ръководство е решило да се въведат показатели за ефикасност, ефективност и качество.

Процесите е трябвало да се подобрят чрез дефинирането им и контролингови инструменти, 
като на челно място са стояли процесни показатели относно време, ефикасност и ефектив-
ност. За изпълнението на задачите са увеличени финансовите и човешките капацитети чрез 
агресивен маркетинг на персонала и допълнителни вътрешни сътрудници в рекрутирането.

Показатели на звеното по рекрутиране

При подбора на показатели е търсено предотвратяване на опасността от „гробище на 
числа“. Избрани са общо шест главни показателя, гарантиращи прозрачност на рекрути-
ращото звено. Това са:

• време за изпълнение (time to fill),
• време за вътрешна обработка (lead time),
• разходи по назначенията (cost per hire),
• качество на назначенията (quality of hire),
• ефикасност на каналите за рекрутиране (recruiting channel effectiveness),
• текучество при целевите групи (turnover by target groups) (7, стр. 93)

Време за изпълнение

С помощта на този показател трябва да се обхване цялата продължителност на процеса 
на рекрутиращото мероприятие – от изискването на търсещото звено до приемането на 
предложението от кандидата. Така може да се постигне сравнимост на равнище звена и 
предприятие и да се ускори процеса. Данните се вземат от вътрешнофирмени решения за 
електронна обработка на администрирането на кандидатурите. Фактическата стойност към 
момента възлиза на 21,5 седмици. Планова стойност не е зададена, защото този показател 
е изложен на голямо пазарно влияние и само отчасти може да се влияе от звеното по 
рекрутиране. Поради това се въвежда втори показател за продължителността на процеса.

Време за вътрешна обработка 

Това е времето от постъпването на кандидатурата до изпращането на фирменото пред-
ложение. Този показател се отнася само за вътрешния процес и прави възможен точния 
му анализ и управление. При въвеждането тук са били установени стойности от 60 дни. 
През първите три месеца на въвеждането този показател е изчисляван седмично. През 
този период срокът е бил съкратен на 16 дни, които са били определени като планова, 
директивна стойност.

Друга слабост в този процес е била бройката на откритите кандидатури, при които рек-
рутиращото звено е чакало отговор от заявилото звено. В началото при 86 % от всички 
кандидатури след изпращане за съгласуване на специализираните звена не се е получава-
ло обратно съобщение. След реорганизацията и повишаването на капацитета на рекрути-
ращия отдел и въвеждането на показателя стойността му е паднала на 2 % (!) (7, стр. 94).

Разходи по назначаване

При този показател сумата на всички разходи по рекрутиране на персонал се съотнася 
към броя на назначените сътрудници. Към разходите за рекрутиране се отнасят:
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• обяви,
• маркетинг на персонала,
• хонорари за „ловци на глави – headhunter“,
• премии за програмата „сътрудници вербуват сътрудници“,
• участия на панаири и изложения,
• командировъчни на кандидатите,
• разходи за преместване на назначените.

Целта му е била намаляване на разходите за назначаване и по-добра сравнимост на ка-
налите за рекрутиране. Той трябва да осигури и по-голяма прозрачност за възложителя. 
Използваните инструменти са фирмени решения за електронна обработка на информация 
и САП/SAP, като последният е доставил нужните за целта данни едва след съставяне на 
каталог на разходите и съответните програмни изменения. Преди въвеждането на тези пока-
затели и техническите промени за генериране на данните чрез електронната им обработка е 
нямало разпределение на присъщите разходи, например към проект или звено. След започ-
ването на набирането на данните е установена средна стойност на назначение от 10 000 евро.

Качество на назначенията 

Стратегическата цел на този показател е била да се повиши съответствието на квалифи-
кацията и постиженията на сътрудника с профила на изискванията към длъжността му. 
Той трябва да осигури информации за качеството на назначените сътрудници по отноше-
ние на резултатите им, изпълнението на профила с изискванията и дяла на задържане. В 
идеалния случай рекрутиращият трябва да може да установи, въз основа на резултатите, 
каква е значимостта на методите на подбор и да направи заключение от това за подо-
бряването на процеса.

Определянето на показателя става чрез допитване (анкетиране) на ръководителите дали 
между другото новите сътрудници отговарят на очакванията за труда им и на профила 
с изискванията. Акцептирането на този метод е било минимално. Отговорите са били 
субективни, защото това е засягало качествената страна на нещата.

Опитът на проектния екип сочи, че такива отговори създават само мнима обективност 
чрез опита за количествената им оценка. С това разглежданият проблем за „качест-
вото на новите сътрудници“ не е могъл да бъде измерен и съотнесен към отговорник. 
Потвърдило се е, че заключения за качеството и резултата от селектирането не са били 
възможни (виж контролинга на селектирането). Мнението на проектния екип по този 
показател е било той да се използва само като барометър на настроението. Вероятно е 
отпадането му от каталога с показателите (7, стр. 95). 

Ефикасност на каналите за рекрутиране

Това е доста красноречив показател. Чрез него е създадена прозрачност за отноше-
нието между разходите и резултатността на каналите за рекрутиране. Ефикасността на 
рекрутирането е определяна чрез „коефициенти на наемането“, които показват колко 
кандидатури са постъпили и доколко техни предавания към заявилите специализирани 
звена, интервюта и назначения на рекрутиращ канал се е стигнало. Наред с присъщите 
разходи това е бил най-важният показател за постиженията на отдела по рекрутиране 
пред ръководителя на персонала и маркетинга. Той се е възприел много добре от всички 
засегнати от процеса лица.

Текучество при целевите групи

С този класически показател се анализират причините за нежеланото текучество. Той 
трябва да онагледи и изясни текучеството при отделните целеви групи според стажа им 
в предприятието и причините за напускането. След като тези причини станат ясни могат 
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да се разработят мерки, които проактивно да намаляват този дял. Измерването е посто-
янно, а обработката и анализът на данните – тримесечно.

Анализ и информационна отчетност

Към момента контролингът на рекрутирането е достигнал стадий на развитие, който 
позволява анализ и докладване на всеки три месеца. Целта е това да става месечно. 
Обобщаването на данните става все още на Ексел. Планирано е фирменият инструмен-
тариум за УЧР да се доразвие така, че да поеме тази функция. Данните и показателите 
се интерпретират както от сътрудниците от рекрутиращия отдел, така и от мениджмънта 
на УЧР. Разработката и осъществяването на последващите мерки става в звеното на 
всеки собственик на съответния процес (7, стр. 96).

Разходи за контролинга на рекрутирането

Разходите за разработката на показателите не са били регистрирани и не могат да се 
посочат. Не могат да се дадат информации за възникналите при въвеждането разходи за 
електронната обработка на данните. Разходите обаче са били поносими, отчитайки подо-
бряването на процесите и намаляването им чрез този контролинг. След доизграждането 
на информационната система ще е необходим най-много един сътрудник за набавяне на 
данните, анализа им и разпространение на изведените от него предложения за мерки. 

Обобщение

Ползата от контролинга на рекрутирането е многостранна. Показателите значително 
са повишили прозрачността на процеса на набиране на персонал. Един от ефектите на 
показателя „ефикасност на каналите за рекрутиране“ е бил намаляване на дейностите 
в печатните медии (обявите във вестниците) за сметка на тези в интернет. Това се по-
твърждава при сравняващото наблюдение на показателя „разходи за наемане“. 

Сътрудниците на отдела по рекрутиране разполагат вече със система от показатели, с 
която могат да представят своите резултати. Така те се възприемат по-добре от другите 
звена в предприятието, особено когато изискват обратна връзка за предадените кандида-
тури. Набавянето на данните след въвеждането на този процес е относително просто и 
не ангажира много време. Освен при показателя „качество на наемането“, чиято полза 
не се е доказала и навярно не е налице, не е имало съпротива при въвеждането на пока-
зателите. Постигнатите подобрения се оценяват от проектния екип като саморазбиращи 
се. Самото занимание с темата подобрява резултатите. След като е зададена планова 
стойност, сътрудниците намират начини и пътища да я постигнат. При това се освобож-
дава значим потенциал за подобрения.

7.4.3 Практически пример 2

УЧР на едно акционерно дружество за медицинска техника („Дрегер МТ” ООД) се гри-
жи за около 4 900 сътрудника в цял свят, от които 1 600 в Германия. Отделът по персо-
нала е структуриран в три звена: „Маркетинг на персонала“, „Заплащане“ и „Развитие на 
персонала“. Към него има и щабни длъжности за информационни системи за персонала, 
политика, мениджмънт на идеи и контролинг на персонала. Маркетингът на персонала 
е структуриран в реферати за отделните подразделения /дивизии.

Съответните референти по персонала за даденото подразделение се грижат за ръко-
водителите и сътрудниците от А до Я. Те същевременно ръководят един или няколко 
процеса. Това означава, че отговарят за оптимизирането, прозрачността и спазването на 
процесните правомощия и задължения. Референтът за процеса „рекрутиране на персо-
нал“ например отговаря за набавянето на данните за процесните показатели, подкрепя 
и консултира колегите си по всички въпроси, отнасящи се до този процес. При това 
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той работи тясно с контролера на персонал, който е бил партньор при интервюто на 
11.06.2001 г., като му доставя данни за процеса или изисква такива.

Контролинг на персонала се практикува още от 80-те година на миналия век, като посто-
янно се усъвършенства. От 1993 г. става начисляване на услугите по персонала чрез вътреш-
нофирмени разчетни цени, определени под формата на пресмятане на процесни присъщи 
разходи. През 1997 г. е въведена индивидуална фирмена система за тотално управление на 
качеството, която е повлияла върху контролинга на персонала. На всеки две или три години 
се прави одит на персонала, в смисъл на всеобхватен преглед на резултатите и процесите 
на отдела по персонал. От скоро в отдела е въведена балансирана система от показатели за 
ефективност, която допълва контролинга на персонала и му дава нова насока.

Задачите за доразвитие на контролинга на персонала са поставяни от фирменото ръко-
водство, като генералната насоченост и специализация е осъществена от контролерката 
по персонала, съгласувайки и сътрудничейки си с всички засегнати. Контролингът на 
персонала включва показатели и индикатори, които се набавят и анализират през месеч-
ни, шестмесечни и годишни периоди (7, ст. 97).

Балансирана система от показатели за ефективност (БСПЕ) и показатели на отдела по 
персонал

В момента съществуват две системи с показатели. Едната е новата БСПЕ, отговаряща 
на стратегическата насоченост на работата с персонала, а другата е исторически създа-
дената система от показатели, която в сферата на рекрутирането на персонала осигурява 
показатели за качеството на маркетинга на персонала и избора му.

Качество на маркетинга на персонала

Показателите за качество на маркетинга на персонала са представени на фиг. 37. Определят 
се на шест месеца. Те се получават от фирмена програма за база данни въз основа на 
Аксес и се представят графично или, ако програмата не ги отчита, се обобщават въз осно-
ва на ръчно воден списък. Получатели на резултатите са фирменото ръководство, самите 
референти по персонала, контролерът по персонал и евентуално одиторите по персонал.

Качество на избора

За измерване и управление на качеството на избора на кандидати са интересни пред-
ставените на фиг. 37 показатели. „Качеството на избора” се отнася до резултатите на 
референта по персонала в процеса на подбор. Данните се набавят годишно.

При „промяна на възнагражданието” то се записва в абсолютни числа, без изчистване на 
инфлацията и общото развитие на възнагражденията, защото при тях няма големи ско-
кове. Сам по себе си този показател не позволява интерпретация. Всички показатели за 
избора трябва да се разглеждат общо, вкл. „броя на идентифицираните потенциални ръко-
водни кадри сред новоназначените” и „тези, които се издигат”. Тези три показателя могат 
да се посочат като проценти годишно. Все още не им се прави конкретна интерпретация.

Когато за първи път е разглеждан показателят „промяна на възнаграждението в % в рамките 
на първите 36 месеца”, отговорният за разглежданата целева група референт е бил напуснал 
фирмата и не е имало смисъл да се съпоставя неговата работа с установеното развитие. 
Освен това е било отчетено, че върху индивидуалното развитие на сътрудника има различни 
влияния, които могат да го насърчат или възпрепятстват. Наред с резултата на референта 
по персонал и дневната му форма при подбора, към тях се причисляват и процедурата на 
селектиране, качеството на профила с изискванията, резултатът на началника по отношение 
на ръководната дейност и качеството на взаимодействието му със сътрудниците, пазара на 
труда и др. Затова тези цифри дават само общи указания за качеството на избора.
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По-добра връзка и съотнасяне има при ранното текучество, защото този показател по-
ставя въпроси за качественото състояние на нещата. Чрез интервюта при нежелано 
напускане и разговори с ръководителите се търсят причините за напускане от предпри-
ятието. Ако един некачествен профил с изискванията е причината, тогава могат да се 
намерят и насоки за подобрение (7, стр. 100). 

Избрани показатели за снабдяването с персонал при 
„Дрегер МТ” ООД

целеви  
стойности 
J  K  L

фактически 
стойности 

1999 г.

фактическа 
стойност I-во 

полугодие 2000 г.

Качество на маркетинга на персонал / на търсенето:

•  ранглиста при търсене на длъжност в интернет 
(брой посещения на началната Интернет-страница 
на фирмата спрямо определени конкуренти)

•  брой на кандидатите на обява / акция
•  брой на спонтанните кандидатури на седмица
•  ∅ продължителност на рекрутиране (в седмици)
•  ∅ разходи за рекрутиране
•   ∅ продължителност на първата реакция на канди-

датура (в дни)

Качество на избора:

•  промяна на възнаграждението в % в рамките на 
първите 36 месеца

•  в рамките на първите 36 месеца
Ø  брой на идентифицираните потенциални ръко-

водни кадри сред новоназначените
Ø  брой на новоназначените, които се класират / 

издигат на по-високо равнище за ръководители 
/ специалисти

•  ранно текучество в рамките на първите 36 месеца

Фиг. 37: Избрани показатели за рекрутиране на персонал (7, стр. 99)

Балансирана система от показатели за ефективност (БСПЕ)

Този всеобхватен инструмент за осъществяване на стратегията е разработен през предход-
ната година. В него се съдържа визията и стратегията на отдела по персонал. Визията се 
описва с думата POWER, означаваща:

P Partnerchip / партньорство
O  Open Mind / открито изразяване на мнение
W Winning Team / печеливш екип
E Empowerment / делегиране на права и отговорности
R Results of Excellence / съвършени резултати от постигнатото

Стратегията на персонала следва претенциозна фирмена стратегия, която накратко може 
да се характеризира като „Ние искаме да сме най-добрите”. В УЧР това означава между 
другото задължението за съвършена работа с персонала и ориентирането на решенията 
към критерия на качеството. 

В БСПЕ влизат следните перспективи на развитие: 
• процеси,
• клиенти,
• финанси,
• обучение и развитие .

Като висшестоящи цели се отразяват броят на положителните допустими промени в от-
делните процеси и броят на осъществените подобрения в главен процес. 
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Процесна перспектива 

Една от целите е осъществяването на POWER. Например „откритото мнение” задъл-
жава за повече прозрачност на всички процеси, отнасящи се до персонала. За целта 
има показател, представляващ броя на публикациите в интранет или на мероприятията. 
Публикациите трябва да се отнасят до вътрешни процеси, които трябва да се споделят 
със сътрудниците. Това са например теми като „Как да направя кариера в нашето пред-
приятие?” или „Как функционира вътрешната кандидатура?”. Като планова стойност се 
изискват четири мероприятия годишно (7, стр. 101).

Клиентска перспектива

Целта на перспективата е засилена ориентация към потребностите на ръководителите и 
сътрудниците. Съответният показател е удовлетвореност на клиентите, ползващи дадена-
та функция от УЧР, например, рекрутиране на персонал. Ръководителите се анкетират 
за удовлетвореност и предложения за подобряването на работата с човешките ресурси, а 
сътрудниците за удовлетвореността от обслужването (контактност, качество на информа-
циите и др.) от референтите.

Финансова перспектива

Тук като цел се определя „участие на всички сътрудници в успеха / печалбата”. Показател 
е броят на сътрудниците, чиято заплата съдържа променлив компонент в зависимост 
от годишното целево споразумение. Например, части от заплатата на референтите по 
персонал да се изплащат, изхождайки от индикатор, отчитащ качеството на избора, на 
маркетинга и стойностите за удовлетвореност на ръководителите и сътрудниците. Тази 
идея обаче още не е конкретизирана.

Перспектива на обучение и развитие

При тази перспектива целта е да си „най-добър в класа”. Показател за това е атрактив-
ността на изявата в интернет. Плановата стойност е при избор от 10 предприятия от от-
расъла фирмата да е сред първите три. Средството за установяване е независима оценка 
на интернет изявите на 10 предприятия по зададени критерии.

Често обаче стойностите не се установяват с данни, а на базата на преценки. Изхожда 
се от убеждението, че чрез преценката може да се достигне осемдесет процента точност 
и това е достатъчно за целта (7, стр. 102).

Разходи за контролинга на персонала

За контролинга на персонала е нужен един контролер. Трябва да се отчита и разходът на 
време на референтите по персонала, който те инвестират за събирането, представянето и 
интерпретирането на данните. Тук се прибавят и разходите на външното консултиране за 
разработката на БСПЕ. Все пак разходите не могат точно да се определят. Убеждението 
е, че ползата ги надхвърля.

Обобщение

При контролинга на рекрутирането става въпрос за много зряла и добре развита система 
от показатели. Това е така, въпреки факта, че някои показатели се позовават само на 
преценки или причиняват трудности при интерпретацията. Боравенето с показателите и 
влияещите им преки или непреки величини дава ценна информация, обслужваща подо-
бренията на процесите. То създава и съзнание за качествените величини, което само със 
съществуването си освобождава иновативни сили.
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7.4.4 Практически пример 3

Акционерното дружество с над 1 300 сътрудника е една от водещите фирми, предлагащи 
услуги в областта на търговията с ценни книжа в Европа. Отделът по персонал е цен-
трализиран само в една локация. Снабдяването с персонал има звена за маркетинг и 
рекрутиране на персонал, един ръководител и 5 референта.

Преди въвеждането на разработения през последните две години контролинг на персонала 
звеното по снабдяване с персонал е било организирано децентрализирано. Ръководителите 
са рекрутирали отчасти самостоятелно, а отделът по персонал е имал съпровождащ адми-
нистративен характер (7, стр. 103). Дъщерните предприятия са били автаркични в решени-
ята си за персонала и почти не се ползвали услугите на централния отдел по ЧР. 

Повод за решението да се въведе контролинг на персонала и отделът по персонал да се 
централизира решително, са били няколко обстоятелства. Първо, управителният съвет 
е настоявал за повече прозрачност на разходите и резултатите на отдела по персонал. 
Имало е и основателни съмнения, дали при ожесточената ситуация на пазара на тру-
да целта за рекрутиране на 200 квалифицирани сътрудника през 1999 г. би могла да се 
постигне с обичайните процеси на набиране на персонал. Идва и нов ръководител на 
звеното по рекрутиране, който не е имал голямо ноу-хау в областта на УЧР, но е имал 
задълбочен опит в контролинга на продажбите и оптимизирането на процесите в големи 
технически проекти.

В рамките на проект за въвеждане на контролинга на персонала първо се е прис-
тъпило към последователното и решително централизиране на функциите на УЧР. 
Ръководителите са провеждали интервютата, но първият преглед на постъпилите кан-
дидатури (АВС-анализ), определянето на сроковете и съдържателното оформяне на до-
говорите е било вече в ръцете на референтите по персонала. След това е осъществено 
вътрешно решение на процеса за обработка на информацията, което е обвързало SAP 
R/3 HR, Lotus Notes и един сканиращ процес. С помощта на последния всяка канди-
датура е била дигитализирана и вътрешно разпространявана и обработвана само чрез 
имейл. Всички стъпки на рекрутирането се отразяват, което прави възможна по всяко 
време информацията за състоянието на проекта или кандидатурата. Могат да се създават 
пулове от кандидатури, които да се изпращат на няколко отдела. Ако повече от един 
отдел прояви интерес, се провежда интервю. Това програмно решение прави възможно 
отчитането и изобразяването на показателите за време, разходи и качество с минимален 
разход. Цифрите се изчисляват месечно и се представят на управителния съвет.

При въвеждането е имало многобройни съпротиви. Организационната централизация 
на отдела по персонал води при ръководителите до загуба на правомощия. В началото 
разходът за комуникация е бил твърде висок, но след излизането на първите резултати 
и представянето на показателите за време и разходи е постигнато голямо възприемане 
на системата. В самите звена по маркетинг и рекрутиране на персонала е имало много 
по-малко съмнения (7, стр. 104). От самото начало е обяснявано, че в случая не се касае 
за контрол на отделния сътрудник, а за постигане на прозрачност на работата на екипа. 
Така идеята за контролинга бързо е била възприета. Набирането на данните не е считано 
за допълнително натоварване, а за част от задачата.

Показатели за разходи при рекрутирането на персонала

При разходните показатели са избрани четири:
• анализ на разходи и ползи на медиите,
• разходи за кандидат,
• разходи за назначение,
• промяна структурата на заплащане при назначение по заместване.
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При анализа на разходите и ползите може да се установи колко струва една канди-
датура от набраните при използване на определен канал на рекрутиране. Най-лошата 
разходна ситуация е при ”ловците на глави”, а най-добрата – при интернет. При присъ-
щите разходи не се изчисляват генерално частичните присъщи разходи. В смисъла на 
сравнимостта с външни конкуренти и за подготовка на решения „правене или закупу-
ване / make-or-bay” това вече се счита за нужно и се практикува в отделни случаи (7, 
стр. 105).

Показатели за време при рекрутирането на персонала

Бързината на реакция между отделните частични процеси е решаваща при липсата на 
квалифицирана работна ръка. Ако между две стъпки в рекрутиращия процес, напри-
мер от потвърждението на постъпилата кандидатура до поканата за интервю или от 
интервюто до окончателното решение измине твърде много време, кандидатът може 
да вземе и друго решение. Наред с това фирмата търпи загуби на имиджа си, защото 
се възприема като не много привлекателна, тъй като изглежда, че и липсва професио-
нализъм. Особено ако кандидатите контактуват по интернет или имейл, те очакват по-
кратък период на реакция. Показателите за време са много важни и поради спешност 
за заемане на свободните длъжности. Определянето им води не само до прозрачен и 
оптимизиран процес, но резултатът може да е от важно значение и за стратегическите 
решения. Тези показатели за време ускоряват процеса на рекрутиране с около 40 % (7, 
стр. 106). 

Показатели за качество при рекрутирането на персонала

С помощта на показателите за качество може да се отчита качеството на процеса на 
рекрутиране от гледна точка на кандидата. Определяното на този показател от една 
страна става чрез анонимно анкетиране на онези кандидати, които са били назначени 
след рекрутиращия процес относно професионалното изпълнение и обслужването им 
в самия процес. От друга страна, показателите трябва да информират за качеството 
на кандидатстването. Такова качество е налице, когато съотношението между броя на 
постъпилите кандидатури и броя на интервютата или назначенията е добро. От това 
съотношение могат да се направят заключения за това, доколко добри или лоши са 
били маркетинговите и рекрутиращите дейности (7, стр. 107).

 

показател 
 

описание 
 истори-

ческа 
стойност 

 план  
постигната 

цел 
(актуална 
стойност) 

 коментар 

присъщи разходи 

анализ на разхо-
дите  и ползите  
при медиите 

(интернет, ловци на 
глави, мероприятия) 

 

разходи за 
медията спрямо 
постигнатите 
чрез нея 

кандидатури и 
назначения 

 

например 
интернет 300 

евро на 
кандидатура 

например 
интернет 

150 евро на 
кандида-
тура 

 70% на 
назначение  

информация 
за най-

евтината и 
най-скъпата 

медия 

разходи за 
кандидат 

(външно време за 
реакция) 

 

разходи на 
целия процес, 
разделени на 

броя на 
кандидатурите 

 1 600 евро  1 500 евро  90%  

различаване 
по частични 
и пълни 

разходи има 
смисъл 

разходи за 
назначение 

(общо) 
 

разходи на 
целия процес, 
разделени на 

броя на 
назначенията 

 12 000 евро 10 000 евро  80%  

различаване 
по частични 
и пълни 

разходи има 
смисъл 

промяна на 
годишно 

възнаграждение 
 

съотношение 
между заплатата 

на новия и 
заменения 
сътрудник 

 92,1% макс.   
120 %  100%  

не се отчита 
старшинст- 
вото във 
фирмата 

Табл. 7: Показатели за присъщи разходи (7, стр. 106)
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показател 

 

описание 

 истори-
ческа 

стойност 
(в календарни 

дни)

 
план 

(в кален-
дарни 
дни) 

 
постигна-
та цел 

(актуална 
стойност) 

 коментар 

време 
продължителност 
на снабдяването 

 (общо) 
 

сума на  про-
дължителност на 
процеси 1 до 5 

 158 - 183 116 - 139  88%   

продължителност 
на процеса 1 

 
(вътрешно време за 

реакция) 

 

време от 
одобрението на 
свободната 
длъжност до 

външната обява 

 

2,5  
интернет 

 
16,5  
печат 

1,0 
интернет 

 
14,0  
печат 

 90%  

отговорността 
за показателя 
трябва да е 

свързана с тази 
за процеса 

продължителност 
на процеса 2 

 
(външно време за 

реакция) 

 

време от 
външната обява 
до постъпването 
на кандидату-

рата 

 

7,0  
интернет 

 
6,2  

печат 

4,0 
интернет 

 
4,0  

печат 

 75%  
само частично 
може да се 
влияе от УЧР 

продължителност 
на процеса 3 

 
(време за избор) 

 

време от 
постъпването на 
кандидатурата 
до решението 
(за предлагане 
на договор) 

 35 21  100%  

въпреки вън-
шната зави-
симост ясна 
стойност за 
изпълнението 

продължителност 
на процеса 4 

 
(време за приключване) 

 

 

време от 
изпращането на  
предложението 
за договор до 
приемането на 

договора 

 14,5 10  100%  

отчасти 
управляема 

чрез 
мениджмънт на 

ключови 
клиенти 

продължителност 
на процеса 5 

 
(време за чакане) 

 

 

време от 
приемането на 
договора до 
ефективното 
започване на 

работа 

 110 90  75%  
само частично 
може да се 
влияе от УЧР 

 

Табл. 8: Показатели за време (7, стр. 107)

 

показател 

 

описание 

 истори-
ческа 

стойност 
(в календарни 

дни)

 
план 

(в кален-
дарни 
дни) 

 
постигна-
та цел 

(актуална 
стойност) 

 коментар 

качество на процеса 

качество  на 
процеса на 

рекрутиране от 
гледна точка на 

кандидата 

 

резултат от ан-
кетата: средна 
стойност  по учи-
лищни оценки 
(предлагане на 
информации, 
контактност, 

истинност, про-
фесионализъм) 

 4,4 5,0  100%  

показател от 
гледна точка на 
клиентите, важи 
и за вътрешни 

клиенти 

качество на кандидатстването 

разговори за 
представяне  

брой на разго-
ворите за пред-
ставяне в % към 
кандидатурите 

общо  

 29% 25%  100%  
показател за 
маркетингови  
дейности 

договори  

брой на пред-
ложените дого-
вори в % към 
кандидатурите 

общо 

 4,% 5%  100%  
показател за 
маркетингови  
дейности 

назначения  

брой на назна-
ченията в % към 
кандидатурите 

общо 

 7% 9%  100%  
показател за 
маркетингови  
дейности 

профил на 
назначените  

възраст  
дял на висшисти 
опит в чужбина 

 
32 години 

78,6% 
10% 

32 -34 год. 
мин.75 % 
мин. 30% 

 90%  
показател за 
профили на 
търсене 

прекратяване 
през пробния 

период 
(активно, пасивно) 

 

брой напуснали / 
уволнени през 
пробния период 

в % към 
назначените   

 0% макс. 1%  100%  

показател за 
качеството на 
процеса на 

избор 

време на 
навлизане в 
работата 

 

оценка на труда 
и производител-
ността след 3 
съотв. 6 месеца 
(чрез разговор със 

сътрудника) 

 12% 14%  85%  

показател за 
качеството на 
процеса на 

избор 

повишаване на 
постиженията  

промяна на 
показателите за 
труда и произво-
дителността 
след 1 година 

(чрез разговор със 
сътрудника)   

 + 20% + 25%  85%  

показател за 
качеството на 
процеса на 

избор 

Табл. 9 : Показатели за качество (7, стр. 108)
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Стратегически решения въз основа на показателите

След разглеждането на анализа на разходите и ползите във връзка с процесните показа-
тели е увеличен капацитетът за рекрутиране по интернет. Това включва разширяването на 
интернет-страницата като обхватен информационен и обслужващ инструмент за кандидати 
и за покриване в най-важните борси за търсене на работа. Обявите за работа в печатните 
издания са били намалени драстично. През 2000 г. не са публикувани повече от 10 обяви. 
Стратегията е да не се обявяват конкретни длъжности, а да се подчертава атрактивността 
на предприятието като работодател чрез обяви за имидж и акции за връзки с обществе-
ността и след това да се насочват интересни кандидати към предлаганите длъжности в 
интернет. Чрез показателя за честота на влизане във фирмената уебстраница (Pageview 
Rate) и седмичното є изобразяване могат веднага да се измерят дори въздействията на 
акциите за имидж като радиореклама или телевизионни спотове. Въз основа на анализа на 
разходите и ползите се прекратява дейността „участие на виртуални панаири и изложения” 
и се намалява тази на „представяне на конгреси на абсолвентите”.

Методът за селектиране чрез интервюта се ограничава след разглеждането на показате-
лите за оценка на труда и производителността, повишаване на постиженията, както и на 
разходите за интервюта и центрове за оценка .

Разходи за контролинга на персонала

Като инвестиционни разходи се отчитат тези за разработката на програмното решение 
за обработката на данните, възлизащи на около 50 000 евро. Набавянето на данните е 
почти автоматизирано чрез процесно ориентираното софтуерно подпомагане и повече не 
се отчита като допълнителни разходи. Месечното установяване и обобщаване на показа-
телите, към което принадлежи и качественото изследване чрез мониторинга на пробния 
период, се прави от един от референтите по персонала. От него се съставят месечни и 
тримесечни отчети, чиито получатели са самите референти, мениджмънтът на персонала 
и управителният съвет (7, стр. 109).

Обобщение

В предприятието липсва отделна длъжност на контролер по персонал. Системата е настро-
ена организационно и информационно технически така, че всеки отделен сътрудник в от-
дела по персонал набавя нужните данни в своята сфера на работа. Само обобщаването им 
се извършва от един референт. Така разходите спрямо ползата от системата са минимални. 

Предимствата са многостранни. Отделът по персонал може да изразява своите резул-
тати и стойността си в числа и графики. Мениджърите са информирани за присъщите 
разходи, взаимовръзките и въздействията на мерките и така могат да вземат обосновани 
решения. Промените на пазара на труда и тенденциите в поведението на кандидатите 
не трябва да се „усещат”, а могат вече да се интерпретират въз основа на показателите. 
Намаляващите разходи и регулиращите намеси в процеса на рекрутиране се извърш-
ват без загуба на време. Чрез последователното насочване на рекрутиращия процес и 
маркетинга на персонала към оптимизиране на процесите предприятието си осигурява 
измерими предимства, които доказано допринасят за успеха му.

7.5 Недостатъци и предимства на контролинга на снабдяването с персонал

При изследването на литературата и анкетирането на предприятията се е доказало, че 
контролингът на селектирането на персонала не е полезен при селекцията. При 50 % от 
анкетираните фирми се прилага контролинг на рекрутирането на персонал, макар че не 
винаги използват редовно нужните данни, индикатори и показатели.

Като недостатък на контролинга на снабдяването с персонал се посочват първо преките 
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и непреките разходи. Към преките се отнасят тези за консултанти, проектиране и внедря-
ване на програмни решения, комуникация и времето за въвеждане в работата. Непреките 
възникват от текущото набавяне на показателите и анализа. Дори е под въпрос дали 
въобще трябва да се начисляват непреки разходи, защото задачата на отдела по персонал 
е възможно най-добре да постига целите при рекрутирането на персонала. Базираният на 
показателите контролинг на рекрутирането дава решение на проблема. Едва ли без сис-
тематично набавяне на данни въобще може да възникне знанието, нужно за проверката 
на съответните мерки относно ефикасността и ефективността им.

Друг недостатък е вътрешната съпротива. Партньорите при интервютата са споменали, 
че сътрудници на отдела по персонал са се чувствали „контролирани” при въвеждането 
на инструментите на контролинга и са реагирали с откази. Съпротива трябва да се очак-
ва и от ръководителите, ако при въвеждането на контролинга се централизират функции 
и свър-зани с тях дейности. Това е така, когато разполагат с малко знания за предим-
ствата и шансовете на инструментариума на контролинга.

Следващият недостатък се корени във факта, че все още малко от достъпния софтуер 
подкрепя система за контролинг на персонала. Често се налагат разходно интензивни 
доработки на стандартен или фирмен софтуер, за да се опрости набавянето и обработ-
ката на данните (7, стр. 112)

Предимствата все пак имат превес. От стратегическа гледна точка те са две:
• Контролингът гарантира, че целите и стратегиите на предприятието се отчитат в 

отдела по снабдяване с персонал и го подкрепят. Така приносът на отдела по пер-
сонал за успеха на предприятието става прозрачен. 

• Той допринася за подобряване на възприемането на отдела от фирменото ръко-
водство и мениджърите. Необходимостта от такова акцептиране не е самоцел 
или желание за изява на УЧР. То следва от променената стойност на тези ресурси 
днес и в бъдеще спрямо другите производствени фактори. То се проявява в орга-
низационното му вграждане във фирмената йерархия и повишеното снабдяване с 
финансови и материални ресурси.

В оперативната сфера се проявяват няколко предимства:
• Прозрачността на процесите се повишава от подготвената от контролинга на персонала 

тяхна документация и често се подобрява без изчисляване дори на един показател.
• Съществено се подобрява управлението на мероприятията, процесите и на целия 

отдел по персонал. Осигуряването на информации за всички участващи в проце-
са на снабдяване с персонал е по-обстойно и създава по-добри предпоставки за 
решения и действия. Анализът на отклоненията прави възможно откриването на 
несъответствия и грешки в хода на развитие, както и вземането на своевременни 
мерки в рамките на процесите на рекрутиране и селектиране.

• Скоростта на частичните процеси и на общия процес на рекрутиране на персонал 
се повишава от показателите за време.

• Качествени показатели като индикатори за качественото състояние на нещата 
подтикват към размисъл за работата и по правило я подобряват. Стандартите и 
регламентите стимулират и осъзнаването на качеството.

• Индикатори като например „Причини за напускане през пробния период” позво-
ляват да се направят заключения за наличие на структурни и персонални пробле-
ми в отдела по рекрутиране.

• Документирането на процесите и изчисляването на показателите в рамките на 
процеса позволяват сравнения във времето и с други предприятия.

• Всичко това води до по-добри икономически резултати и икономичност на рекру-
тирането на персонала.

Тези предимства не се отнасят само до отдела по персонал (мениджъри и сътрудници), 
но важат в еднаква степен и за останалите ръководители и фирменото ръководство. 
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Референтите по персонал могат по-добре да представят работата си и да получат по-ви-
соко признание за нея. Ръководителите печелят от по-бързото и по-евтино заемане на 
свободните длъжности. Отделът по персонал се обвързва с фирмената стратегия, може 
да се управлява и планира по-добре и да увеличава своя принос за добавената стойност, 
като постепенно сам става център на новосъздадена стойност. 

7.6 Показатели и индикатори на контролинга на снабдяване с персонал

контексно ориентирани 
показатели и  индикатори  смисъл  цел 

степен  на покритие с персо-
нал (брой на свободни длъж-
ности към брой на целия 
персонал) 

 
поглед върху необходимия 
обем от дейности по 
рекрутиране на персонал 

 
количествено оптимизиране 
на отдела по рекрутиране 
на персонал 

брой  на спонтанните канди-
датури за тримесечие  показание  за имиджа на 

предприятието  подобряване  на имиджа 

измерване  на имиджа 
(анкетиране вътрешно / вън-
шно) 

 
сведение  относно това, 
как на предприятието се 
гледа като на работодател 

 създаване / повишаване на 
позитивен имидж 

конкурентна  ситуация и 
структура  

указание за качеството и 
обхвата на дейностите по 
рекрутиране на персонал, 
нужда от подобряване на 
имиджа   

 повишаване  на потенциал-
ните шансове за набиране 

правни  рамкови условия  
указания за възможности 
за обвързване на сътруд-
ниците 

 подобряване  на собствения 
обвързващ потенциал  

бюджетни  намерения и 
ограничения  проучване  на възмож-

ностите за рекрутиране  предотвратяване  на тесни 
места с персонала 

пазар  на труда  

ранен  индикатор за под-
помагане на планирането, 
претегляне на рисковете и 
шансовете 

 повишаване на качеството и 
сигурността на планирането 

размер  на заплатата   създаване  на основа за 
сравнение (бенчмаркинг)  сравнение  (бенчмаркинг) 

възрастова  структура  

ранен  индикатор за подпо-
магане на планирането и 
необходимостта от него; 
показване на рисковите 
области 

 

повишаване  на качеството 
на планирането, 
дългосрочни прогнози и 
сценарии 

 

входно ориентирани 
показатели и  индикатори  смисъл  цел 

разходи за назначаване на 
персонал за новопостъпил 
(cost per hire)  

 анализ, оценка и контрол 
на разходите за набиране  

намаляване на разходите за 
набиране на постъпил при 
еднакво качество; 
повишаване на ефектив-
ността 

присъщи разходи (без запла-
ти) за снабдяването с пер-
сонал (обяви за вакантни 
длъжности и др.) 

 прозрачност на разходите  намаляване на присъщите 
разходи (без заплати) 

квалификация и мотивация 
на сътрудниците по снабдя-
ването с персонал 

 прозрачност на квалифика-
цията и мотивацията  

повишаване на квалифика-
цията и мотивацията на 
сътрудниците по снабдява-
нето с персонал 

инвестиции (материални, 
персонал, капитал)  прозрачност на планиране-

то на разходите  оптимизиране на планира-
нето на разходите 

разходи по използвани 
инструменти (например 
център за оценка) 

 прозрачност на разходите  оптимизиране на разходите 

собствени разходи за запла-
ти по снабдяването с персо-
нал 

 прозрачност на разходите  оптимизиране на разходите 
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процесно ориентирани 
показатели и  индикатори  смисъл  цел 

кандидати за вакантна 
длъжност  управление и контрол на 

рекрутирането на персонал  
повишаване на броя на 
кандидатите за вакантна 
длъжност 

ефективност на пътищата за 
снабдяване  планиране и контрол на 

каналите за набиране  
повишаване на ефектив-
ността на каналите за 
набиране 

дял на успешното навремен-
но рекрутиране на персонал  

планиране и контрол на 
правилните методи и 
инструменти за набиране 

 
намаляване на необходи-
мото време за рекрутиране 
на персонал 

производителност на снаб-
дяването с персонал (брой 
на кандидадатурите, пред-
ставянията, назначенията 
към общия брой на постоян-
ния персонал) 

 
планиране и управление на 
потребността от персонал 
в звеното по персонал 

 
повишаване на производи-
телността на снабдяването 
с персонал 

дял на представянията   представяния на обява / 
длъжност   повишаване / намаляване 

на дела на представянията 

вътрешни кандидати за 
обявена длъжност   

прозрачност за броя на 
вътрешните кандидатури, 
вътрешен потенциал за 
пазара на труда   

 

повишаване на броя на вът-
решните кандидатури, кри-
терий за вземане на реше-
ние за или против вътрешно 
заемане (на длъжности) 

дял на вътрешно / външно 
заемане на длъжности  управление и контрол на 

рекрутирането на персонал  
повишаване на дела на 
заемане на длъжности от 
собствените редици 

анализ на причините за отказ 
на кандидатите от „първия 
избор” 

 

указания за качество на 
избора (документи за кан-
дидатстване), за водене на 
интервю и за професио-
нализма на референтите 
по персонала 

 
повишаване на качеството 
на частичния процес „покана 
и интервюта” 

анализ на основанията за 
постъпване  

указания за качеството на 
процеса на снабдяване с 
персонал, сведение за 
силните / слабите страни  

 
повишаване на качеството 
на процеса, по-добро 
обвързване на персонала 

средна продължителност на 
първата реакция на канди-
датура 

 

прозрачност на продължи-
телността на частичния 
процес „вход на документи 
за кандидатстване  до 
писмо за потвърждаване 
на получаването им” 

 бърза реакция на кандидат-
ствания 

средна продължителност от 
входа на кандидатурата до 
дефинитивното решение 

 

прозрачност на продължи-
телността на частичния 
процес „вход на документи 
за кандидатстване  до 
решение” 

 по-бързо рекрутиране 

средна продължителност на 
назначаване на длъжността  

прозрачност на продължи-
телността на целия процес 
по снабдяване  

 по-бързо рекрутиране 

достъпност и контактност 
със сътрудниците по УЧР 
като величина за удовлет- 
вореност  

 създаване на съзнание за 
качество  

по-голяма ориентираност на 
рекрутиращия отдел към 
клиента, възможност за 
планиране на мерките по 
рекрутиране 

средна продължителност на 
разговора за представяне  

сравнителна величина 
между референтите по 
персонала 

 импулс за стандартизиране 
на интервютата 

среден брой назначения на 
сътрудник от отдела по 
персонал 

 
сравнителна величина 
между референтите по 
персонала 

 

индикатор за подобряване 
на процеса, евентуално 
измерване на постигнатите 
резултати 

среден брой премествания 
/уволнения/повишения на 
сътрудник от отдела по 
персонала 

 
прозрачност за равнището 
на свършената работа в 
отдела по персонал 

 
изходна точка за подоб-
ряване на равнището на 
свършената работа 

среден брой на непланира-
ните спешни заемания на 
длъжности 

 
показване на източниците 
на грешки (по същество, 
времеви, финансови) 

 повишаване на качеството 
на планиране 
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изходно ориентирани 
показатели и  индикатори  смисъл  цел 

дял на попадения (приети 
към предложени трудови 
договори) 

 

а. повишена прозрачност 
    на процеса 
б. изразителност за броя 
     на предстоящите за  
     провеждане интервюта 

 повишаване на дяла на 
попадения 

дял на назначения  управление и контрол на 
покриването с персонал  покриване на цялата 

потребност от персонал 

брой на заетите длъжности  доказателство за рекрути-
рането на персонал  повишаване на броя на 

заетите длъжности 

ефикасност на рекрутира-
щите персонал  ефикасност на екипа, 

рекрутиращ персонал   
повишаване ефикасността 
на рекрутирането на персо-
нал 

     

ориентирани към успеха 
показатели и  индикатори  смисъл  цел 

качество на рекрутирането  
анализ на качеството на 
кандидатите, контрол на 
решенията за назначаване  

 
повишаване на качеството 
на рекрутирането на персо-
нал 

брой на желанията за 
преместване след кратък 
период на работа 

 
контрол на решенията за 
назначаване, показване на 
проблемните области 

 

минимизиране на броя на 
желанията за преместване 
след кратък период на 
работа  

дял на ранно текучество  
указания за качеството на 
профила с изисквания и на 
избора 

 повишаване на качеството 
на избора 

средна продължителност на 
оставане на новоназначени-
те сътрудници 

 
указания за качеството на 
профила с изисквания и на 
избора 

 повишаване на качеството 
на избора 

развитие на възнагражде-
нието в рамките на първите 
36 месеца 

 
указания за качеството на 
профила с изисквания и на 
избора 

 повишаване на качеството 
на избора 

брой на сътрудниците, на 
които след пробния срок не 
се предлага работа  

 

указания за качеството на 
профила с изисквания и на 
избора, показване на 
проблемни полета 

 

повишаване на качеството 
на избора, повишаване на 
продължителността на 
обвързване 

удовлетвореност на начал-
ниците и колегите от сътруд-
ника 

 
указания за качеството на 
навлизането в работата и 
на избора 

 осигуряване на успех на 
назначенията 

преценка на новия сътрудник 
чрез атестация  

указания за качеството на 
профила с изисквания и на 
избора 

 повишаване на качеството 
на избора 

     

(7, стр. 118-120)

7.7 Резултати от анкета за контролинга на персонала и снабдяването с него

Тук се показват някои резултати от анкета за разпространението на контролинга на 
персонала във функционалната област на контролинга на снабдяването с персонал. Тя е 
правена сред 250 предприятия в Германия.

С помощта на специален въпросник е търсен отговор на следните въпроси:
• Какво значение има контролингът на персонала в предприятието?
• За кои функции от УЧР се използва контролинг на персонала?
• Кои инструменти от контролинга на снабдяването с персонал се използват?
• Каква полза има от контролинга на снабдяването с персонал и как се измерва тя? 

(7, стр. 71).
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Общи сведения за анкетираните предприятия и за звеното по персонала

От 250 предприятия, на които е изпратена анкетата (от провинции Хесен, Саарланд, 
Райнланд, Северен Райнланд), са обработени 110 отговора. 26 % са с персонал под 2 000 
сътрудника, 40 % имат между 2 000 и 5 000 сътрудника, а 36 % са с над 5 000 сътрудника 

 
Колко контролери се занимават само със звеното 

по персонала? Честота Процент 

нито един контролер по персонала 71 64,5 % 
1 до 4 контролери по персонала 29 25,4 % 
5 до 10 контролери по персонала 7 6,4 % 
над 10 контролери по персонала 3 2,7 % 

общо 110 100 % 

Табл. 10: Брой на контролерите в звеното по персонала (7, стр. 75)

Обобщено средно 68 % от всички анкетирани посочват, че степента на развитие на кон-
тролинга на персонала е още недостатъчна. Това е ясен знак, че е налице осъзната полза 
от него или че се очакват допълнителни потенциали за развитие чрез разширяване на 
контролинга на персонала. Това впечатление се потвърждава от въпроса дали сегашният 
контролинг на персонала допринася за оптимизирането на работата с персонала. Почти 
70 % от предприятията отговарят с „да”. Тези, които отговарят с „не”, се позовават на 
равнището на доразвиване на контролинга на персонала и посочват, че оптимизирането 
би могло да се постигне чрез допълнително развитие. Общо само три предприятия каз-
ват, че и доразвитието не води до по-нататъшно подобряване на работата с персонала 
(7, стр. 76).

Резултатът от наблюдението е, че предприятия с ясна стратегия за персонала използват 
по-интензивно контролинг на персонала. Това изглежда правдоподобно дотолкова, до-
колкото контролингът на персонала може да се практикува само когато целите могат да 
бъдат изведени от стратегията и след това да се включват в плановите величини и съот-
ветно в планирането на мерките. Препятствията за въвеждането на контролинг на пер-
сонала биха били много високи, ако в предприятието най-напред трябва да се разработи 
стратегия. Все пак 28 % от предприятията не разполагат с ясна стратегия за персонала 
и въпреки това, по-скоро по-често или редовно, осъществяват контролинг на персонала. 
От предприятията „без стратегия за персонала” 77 % имат по-малко от 5 000 сътрудника, 
но все пак 23 % имат над 5 000 сътрудника (7, стр. 77).

При почти 80 % от предприятията, които практикуват контролинг на персонала по-ско-
ро по-често или регулярно, целите на работата с персонала се извеждат от стратегията 
на предприятието. При 74 % целите служат за планирането на директивни величини и 
се включват в концепцията на мерките. Единствено анализите на отклоненията се про-
веждат малко по-непоследователно, съдейки от получените 66 %. Качествените страни 
на работата с персонала се изследват само от 50 % от предприятията. Като цяло обаче 
отговорите на въпросите за стратегията по персонала потвърждават такова разбиране за 
контролинга на персонала, при което той се разглежда в качеството му на регулационен 
кръг с функциите планиране, контрол и анализ на отклоненията. 

В 83 % от предприятията с висока степен на одобрение на работата по УЧР контролин-
гът на персонала се използва по-скоро по-често или регулярно. Към това наблюдение 
се присъединява въпросът за това дали акцептирането на работата по УЧР и наличи-
ето на стратегия за персонала имат връзка. Резултатът е, че 92 % от предприятията, в 
които УЧР има висока степен на одобрение, разполагат с ясна стратегия за персонала 
(7, стр. 78).
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оперативни полета на дейност средни стойности 
настояще бъдеще 

общо предоставяне на информация 2,34 2,98 
разходи за персонал 3,30 3,74 
освобождаване на персонал 2,32 2,81 
рекрутиране на персонал 2,31 3,00 
развитие на персонала 2,41 3,31 
планиране на персонала 3,04 3,58 
обслужване на персонала 2,23 2,80 
администриране на персонала 2,26 2,73 

Табл. 11: Значение на оперативния контролинг на персонала (7, стр. 79)

Значението на контролинга на персонала във функционалните области развитие, пла-
ниране, рекрутиране и разходи за персонал частично силно ще нараства. Най-големият 
растеж се очаква в областта на развитие на персонала. Това се обяснява от сегашния и от 
допълнително нарастващия в бъдеще недостиг на кадри на пазара на труда. Сътрудниците 
трябва да се развиват и насърчават, за да отговарят на растящите изисквания.

Предложенията за развитие са същевременно и мотивационни инструменти за обвързване 
на сътрудниците с предприятието. Но целесъобразно развитие може да се прави само когато 
са налице прозрачност на разходите, на рентабилността и на успеха на мерките. Има раз-
биране, че тази прозрачност може да се постигне чрез контролинг на персонала (7, стр. 79).

В стратегическия контролинг измерването на удовлетвореността на клиентите нараства 
свръхпропороционално. Промяната на ценностите обуславя по-голямата грижа за съ-
трудниците, което се вижда и в оперативната сфера чрез ролята на развитието на персо-
нала. Звеното по персонала трябва да стане и център на услуги, подпомагащ създаването 
на добавена стойност от клиентите му (основно мениджърите на звената). Затова то 
трябва да знае от какво се нуждаят те и как го оценяват.

стратегически полета на дейност средни стойности 
настояще бъдеще 

оценяване на работата по персонала 2,14 3,01 
управляващи информации  2,48 3,21 
повишаване на мотивацията 2,49 2,57 
измерване на мотивацията 1,84 2,56 
повишаване удовлетвореността на клиентите 2,33 3,05 
измерване удовлетвореността на клиентите 2,24 3,34 
определяне на стратегията за персонала 2,49 3,19 

Табл. 12: Значение на стратегическия контролинг на персонала (7, стр. 80)

Разпространение и степен на развитие на контролинга на снабдяването с персонал

Интересно е дали интензивността на използването на контролинга на персонала е във 
взаимовръзка с броя на сътрудниците, които трябва да се рекрутират за година. От 67-те 
предприятия, които използват контролинг на персонала по-скоро, по-често или регуляр-
но, около две трети търсят над 100 сътрудника на година, съответно една трета – по-мал-
ко от 100 сътрудника. А от 27-те предприятия, които не използват или малко използват 
контролинг на персонала, само по-малко от половината търсят повече от 100 сътрудника 
на година. От това може да се предполага, че съществува положителна зависимост: 
предприятия, които рекрутират повече сътрудници, използват контролинг на персонала 
по-скоро, по-често или даже регулярно.

От онези предприятия, които търсят над 200 нови сътрудника на година, 83 % използват 
контролинг на персонала по-скоро по-често или регулярно. От онези, които назначават 
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по-малко от 50 сътрудника, все пак 53 % си служат с инструментариума на контролинга 
на персонала. Твърдението, че интензивността на използването на контролинга на персо-
нала е по-висока при по-голяма потребност от нови сътрудници, изглежда вярно. Но от 
това не може да се направи заключение дали контролингът на персонала е целесъобра-
зен само от един определен брой сътрудници за рекрутиране нататък. 

Един от въпросите изяснява какви цели се преследват с контролинга на персонала в об-
ластта на снабдяването с персонал. Като цяло, всяка от планираните цели (табл. 13) се 
приема най-малко от всяко второ предприятие. Само 51 % и 53 % достигат целите „удо-
влетвореност на клиентите” и „ мотивация на сътрудниците от ЧР”. Тези две цели са инди-
катори за ориентираността на звеното по ЧР към оказване на услуги. Високи стойности на 
това място биха били указание за насочеността на отдела по ЧР като център за услуги или 
даже като център за създаване на добавена стойност. Този резултат сочи, че анкетираните 
предприятия все още не споделят много тази тенденция. Най-често се назовават целите 
ефикасност, ефективност, качество и сигурност на вземането на решения (7, стр. 81).

цели на контролинга на персонала предприятия, които ги 
преследват (в %) 

ефикасност (да се правят правилните неща) 73 
по-висока сигурност при вземане на решения  70 
по-високо качество на работата с персонала 68 
ефективност (нещата да се правят правилно) 68 
прозрачност на клиентите 66 
оптимизиране на отношението разходи / ползи 65 
предоставяне на информация 65 
прозрачност на ползите 62 
по-голямо възприемане и одобрение на отдела за ЧР 60 
стратегическа насоченост на УЧР 57 
удовлетвореност на клиентите 53 
мотивация на сътрудниците от отдела по персонал 51 

Табл. 13: Цели на контролинга на персонала (7, стр. 82)

Следващият въпрос се отнася до това дали тези цели са били постигнати. За да се уплътни 
резултата във въпросника, са били слети предвидените отговори „не” и „по-скоро не”, както 
и „да” и „по-скоро да”. Целта за прозрачност на разходите се постига в 90 % от всички слу-
чаи. По подобен удовлетворителен начин изглежда ползата от контролинга на персонала и 
качеството на работата с персонала (80 %). Единствено за целта „мотивация на сътрудниците 
от отдела по ЧР” (48 %) се получава не толкова висок резултат (7, стр. 82) .

цели на контролинга на персонала 
предприятия, които 
са ги постигнали  

(в %) 
прозрачност на клиентите 90 
по-висока сигурност при вземане на решения  85 
по-високо качество на работата с персонала 84 
предоставяне на информация 83 
ефективност (нещата да се правят правилно)  80 
ефикасност (да се правят правилните неща) 78 
по-голямо възприемане и одобрение на отдела за ЧР 78 
оптимизиране на отношението разходи / ползи 78 
стратегическа насоченост на работата по персонала 74 
прозрачност на ползите 70 
удовлетвореност на клиентите 65 
мотивация на сътрудниците от УЧР 48 

Табл. 14: Постигане на целите (7, стр. 83)
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Данни, показатели и индикатори като инструменти на контролинга на снабдяването с 
персонал

Трябва да се установи дали процесите и дейностите, касаещи снабдяването с персонал 
при настоящето разпространение на контролинга на персонала, са прозрачни по отно-
шение на разходи, икономичност и качество на процесите. В основата на разглеждането 
лежи предпоставката, че могат да се управляват само прозрачни процеси и само чрез 
управление на процесите резултатите могат да се определят. Хипотезите са: процесите на 
снабдяването с персонал са твърде малко прозрачни; качеството на взетите решения не 
е достатъчно високо; резултатите от процесите са зле пригодни за прогнозиране.

Тези хипотези не могат да се оборят. 40 % от предприятията не знаят разходите за едно 
назначение, 30 % не достигат средните разходи за снабдяване с персонал. Дори ако тези 
входно ориентирани данни осветяват само страната на разходите, те все пак заедно с 
другите величини образуват предпоставката за разглеждане на икономичност. Отделите 
по ЧР трябва да са икономически издържани. Чрез външни организации за услуги или 
посредством сравнение (бенчмаркинг) могат да се установят цените за извършваните от 
тях услуги. Когато обаче липсва вътрешната прозрачност на разходите, решения относно 
извършване от предприятието или закупуване (make-or-bue) не са възможни.

колко често изследвате следните входно 
ориентирани данни никога понякога често 

разходи на инструмент за рекрутиране 22 % 33 % 45 % 

разходи за всяко назначение 41 % 46 % 13 % 
средни разходи за процеса на снабдяване с 
персонал 32 % 47 % 21 % 

разходи на сътрудниците от отдела по снабдяване с 
персонал 39 % 33 % 28 % 

Табл. 15: Изследване на входно ориентирани данни (7, стр. 84)

Почти 40 % от всички предприятия не знаят дела на представянията спрямо кандидатства-
нията. С тяхна помощ чрез разглеждане от по-ранна гледна точка (ex ante) би могло да се 
прецени дали са налице ефикасност и ефективност на канала за рекрутиране. Придобитите 
от това познания биха могли да се използват индивидуално за всяко предприятие при 
бъдещи рекрутирания на персонал. Върху тази цифра могат да стъпят и опорни точки 
за качествени фактически състояния, свързани с процеса на рекрутиране. Следните въ-
проси, например, биха могли да възникнат при много висок дял на представяния: твърде 
колеблив или несигурен ли е началникът по професионална линия при своето решение? 
Идентични ли са представите на участниците в избора за профила на търсения кандидат? 
Реалистични ли са изискванията към кандидата? Отговаря ли възнаграждението на изис-
кванията към длъжността и на настоящото състояние на пазара на труда?

62 % от предприятията не правят анализ на причините за постъпване на работа. Анализът 
им обаче несъмнено позволява да се направят изводи за имиджа на атрактивността на 
предприятието като работодател. На дефицити в тази област може да се реагира чрез 
целенасочени маркетингови мерки (7, стр. 84).

54 % от анкетираните посочват, че достъпността и контактността на отговорните сътруд-
ници от отдела по ЧР не се изследват. Тези данни могат да допринесат за преценяване 
на удовлетвореността на клиентите. Удовлетвореността на клиентите, наред с икономич-
ността и качеството на процеса, е един от критериите, които са определящи за възпри-
емането на отдела по ЧР.

Само 23 % от предприятията изследват често броя на назначенията спрямо канала за 
снабдяване. 33 % въобще не изследват това число. По този начин се пропуска шансът 
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да се използва специфичен за предприятието опит при бъдещи търсения на персонал. 
Когато не се съхраняват информации за успешността на различните канали за снабдя-
ване, то те не са на разположение при бъдещи решения. Около 30 % от анкетираните 
посочват, че те не изследват текучеството или напусканията по време на пробния период. 
Когато тези числа не са налични, не могат да се знаят „типичните причини” за напускане 
или уволнение, ако има такива. Ако проблемът е в предприятието, то той вероятно ще 
се прояви отново при следващия сътрудник.

колко често изследвате следните процесно 
ориентирани данни никога понякога често 

брой на обработените кандидатури за час на 
сътрудник 75 % 18 % 6 % 

продължителност от постъпването на кандидатура 
до вземането на дефинитивно решение  34 % 38 % 28 % 

достъпност и контактност на отговорните сътрудници 54 % 28 % 18 % 
квалификация и мотивация на отговорните 
сътрудници 56 % 24 % 20 % 

продължителност на процеса на снабдяване с 
персонал за назначение 34 % 45 % 21 % 

дял на представянията (представяния / кандидатури) 37 % 43 % 20 % 

ефективност на инструмента за снабдяване 29 % 39 % 32 % 

анализ на причините за постъпване на работа 62 % 27 % 12 % 

Табл. 16: Изследване на процесно ориентирани данни (7, стр. 85)

Все пак 80 % казват, че контролират понякога или регулярно ефикасността на каналите 
за снабдяване. Основавайки се на преди това посочените проценти, се предполага, че 
този контрол не се предприема на базата на регулярно изследвани данни и показатели в 
рамките на стандартна процедура (7, стр. 85)

61 % от предприятията не установяват производителността на сътрудниците от звеното по 
снабдяване с персонал. Това число изглежда много голямо, но хармонизира с картината, 
която се очертава при тази анкета. Според нея, отделът по персонал изобщо и звеното 
по рекрутиране в частност, са по-скоро малко задължени да се отчитат за икономическа-
та резултатност на своите постъпки и действия и постигнатия вследствие на тях принос 
за резултата на предприятието.

колко често изследвате следните изходно 
ориентирани данни никога понякога често 

назначения за канал на снабдяване 33 % 44 % 23 % 

напускания по време на пробния период 27 % 29 % 45 % 

ранно текучество (>1 година) 30 % 31 % 39 % 
удовлетвореност на новия сътрудник от работното 
място 35 % 43 % 22 % 

удовлетвореност на началника от новия сътрудник 28 % 27 % 45 % 

Табл. 17: Изследване на изходно ориентирани данни (7, стр. 86)

Преценка на цели, полза и трудности в предприятия без контролинг на персонала

Общо 20 предприятия посочват, че не практикуват контролинг на персонала. От тях 
само едно е било на мнение, че контролингът на персонала е безполезен. Другите виж-
дат полезността в това да се получава информация като основа за вземане на решения 
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(18 отговора) и за постигане на прозрачност (16 отговора). Това, че може да се постигне 
по-добро качество на процеса, очакват само седем от тези 20 предприятия.

Възможността за отговор „по-висока мотивация на сътрудниците от отдел ЧР чрез кон-
тролинг на персонала” е отбелязана само един единствен път. Вероятно това е отражение 
на очакваното съпротивление при въвеждане на контролинга на персонала. 

Разходът за изследването на данни се преценява от сътрудниците на отдел ЧР като ви-
сок. На пръв поглед те не виждат предимствата, които стават възможни чрез пригодно 
за количествено представяне доказателство за свършената от тях работа. По-скоро има 
опасения, че подобрените възможности за контрол на тяхната работа ще ограничат сво-
бодата им на действие. Тази преценка се проявява още в резултат на въпроса за целите, 
които се преследват чрез контролинга на персонала. Почти 30 % от анкетираните не 
могат да си представят, че мотивацията на сътрудниците от УЧР може да се повиши 
чрез въвеждане на контролинг на персонала. 22 % отричат, че по този начин може да се 
постигне по-висока удовлетвореност на клиентите.

Като трудности при въвеждането на осъществяването на контролинга на персонала се 
посочват най-вече недостатъчният капацитет (12 отговора) и недостатъчното ноу-хау (7 
отговора). 5 отговора посочват слабото акцептиране на контролинга от управителния 
съвет, съответно фирменото ръководство.

8. Опитът на „Дойче БП” АД при оценката на човешкия капитал 

„Дойче БП” АД (Deutsche BP AG) като дъщерна фирма на действащия в целия свят кон-
церн BP (British Petroleum) обявява, че стои зад своите сътрудници. При това тя разчита 
на готовността им за работа и е убедена, „че успехът на ВР зависи от това, че всички 
нейни сътрудници … могат напълно и изцяло да вложат своите таланти”. ВР си поставя 
амбициозната задача да използва толкова ползотворно, колкото е възможно, много-
странните способности на своите сътрудници, за да могат те изчерпателно да изразходват 
своя потенциал като индивиди.

С помощта на анкетиране на сътрудниците във всички звена по света (People Assurаnce 
Survey), в което през 2004 г. са взели участие около 74 % от имащите право на участие 
сътрудници, се измерва удовлетвореността им и тяхната реакция спрямо стратегически 
бизнес решения. За „Дойче БП” АД в сектора на човешките ресурси работят около 150 
сътрудника. Макар че дейностите, извършвани в сектора на човешките ресурси, са база 
за създаването на добавена стойност от сътрудниците и с това са решаващи за осигуря-
ването на конкурентни предимства, обвързването на този сектор в стратегическото на-
миране на решения на висше ръководно ниво трябва да се определи като недостатъчно. 
Причина за тази ситуация е липсата на инструменти, които да дават количествен израз 
на стойността на сътрудниците и да представят повишаването є чрез съответни мерки. 
За справяне с това положение като първа следваща стъпка ще се провери дали в „Дойче 
БП” АД има изходна база от методи за оценяване, а като втора стъпка ще се вземе ре-
шение, кой метод може да отговаря на изискванията на предприятието.

8.1 Възможна изходна база за оценяване на човешкия капитал в „Дойче БП” АД 

Фактът, че „Дойче БП” АД счита за извънредно важна стойността на своите сътрудници 
и я стимулира постоянно с помощта на целево ориентирани мероприятия за квали-
фикация и обучение, облекчава търсенето на възможна изходна база за оценяване на 
човешкия капитал на предприятието. От фиг. 38 е видно, че концернът разполага с мно-
гобройни, смислено обвързани инструменти за оценка и развитие на своите сътрудници. 

Чрез ежегодно провежданите разговори със сътрудниците се определя потребността от 
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повишаване на квалификацията им, която се записва в личния им план за квалифика-
ция. Ако при сътрудника се открие потенциал да поема качествено стойностни задачи 
извън неговата сфера на работа, съществуват многобройни методи за оценка, адаптирани 
към професионалното и ръководното му равнище. Методите за оценка не служат само 
за определяне на моментното състояние на наличните компетентности, а дават освен 
това и обзор на областта от задачи, която е способен да поеме в бъдеще един високо 
талантлив сътрудник (оценяване на потенциала). 

Основавайки се на методите за оценка, предприятието предлага обширни програми за 
развитие, за да подготви по най-добър начин сътрудниците за бъдещите им задачи. За да 
се запознаят сътрудниците с възможностите и изискванията, отделът за повишаване на 
квалификацията използва интерактивен интранет, с чиято помощ сътрудникът може да 
намери семинари в съответствие със своите изисквания и, след съгласуване с началника 
си, да се запише самостоятелно за участие. Управлението на описаните процеси се пое-
ма от отдел „Организация и индивидуално обучение – ОИО” (Organisation and Individual 
Learning – OIL). При това отделът по ОИО поема не само задачите за квалификация и 
следователно за по-нататъшно развитие (развитие на персонала в същинския смисъл), 
но по-скоро действа и като вътрешнофирмен център за развитие на компетентности и 
повишаване на стойността на сътрудниците. Основа за това, но също и за планирането 
и набирането на персонал, е моделът на компетентностите на „Дойче БП” АД. Моделът 
на компетентностите на „Бритиш Петролиум” описва системно и подробно нужните 
компетентности. Той е разработен въз основа на фирмените ценности и принципи на 
единен фирмен език и се прилага във всички фирмени местоположения по целия свят. 
Този модел е основа за глобалния процес на подбор и повишаване на квалификацията.

Изложеното дотук изяснява, че основите за ефикасно повишаване на стойността на съ-
трудниците са създадени и са интегрирани във фирмената култура на „Дойче БП” АД.
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Фиг. 38: Структура на УЧР в „Дойче БП” АД (8, стр. 37)
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Въпреки това от страна на контролинга на персонала не са се предприемали действия 
за количествено остойностяване на това „осъществено / изживяно повишаване на стой-
ността”. В тримесечното отчитане на показатели за персонала пред бизнес-подразделе-
нията не се предоставят нито качествени (например успех при ученето), нито количест-
вени (например дни за повишаване на квалификацията на един сътрудник) показатели 
за повишаване на стойността на сътрудниците. В квантифицирането на повишаването 
на стойността чрез изпълнени мерки за развитие на персонала има висок потенциал за 
оценяване на човешкия капитал на предприятието. Затова трябва да се изясни кой модел 
да се използва от „Дойче БП” АД за оценяване и евентуално за управление на човешкия 
капитал.

8.2 Препоръки за „Дойче БП” АД

Тъй като един единствен показател (какъвто например е случаят при Саарбрюкенската 
формула) не е в състояние да документира широкообхватните усилия за повишаване на 
стойността на човешкия капитал, се препоръчва използването на индуктивен индикато-
рен модел. При това трябва да се взема под внимание желанието на контролинга на 
персонала не само да измерва човешките активи, а и да използва резултатите на „отчи-
тането на стойността” („Value Reporting“) в посока на ефикасно управление на човешкия 
капитал. За да се удовлетвори това изискване за „Дойче БП” АД е възможен много-
степенният индикаторен модел, разработен през 1998 г. от Норт и др. за „измерване на 
знанията”. Такъв модел се използва също и в „Комерцбанк” АД и би могъл да се въведе 
в подобна форма и в „Дойче БП” АД. Основа за този модел е дефиницията на нема-
териалните активи на Свейби и основаващият се на него монитор на нематериалните 
активи. Следващата фигура изяснява използването на многостепенен индикаторен модел 
чрез примера за отдел OИО.

За да се постигнат и да бъдат измерени предварително желаните успехи, трябва от цели-
те на предприятието да се изведат целите за развитие на персонала. Използват се четири 
различни индикаторни класове (ИК), с чиято помощ наличната база от знания ще бъде 
определена, допълнително развита чрез интервенции и доизградена до желаните резул-
тати чрез междинни успехи. 

ИК I обхваща базисни индикатори, които могат да бъдат отнесени към предложените 
от Свейби образци за категории (компетентности на сътрудниците, вътрешна структура, 
външна структура). Като базисни индикатори за „Дойче БП” АД се предлага, например, 
снимка на съществуващите компетентности на сътрудниците на базата на самооценка 
от тяхна страна. За вътрешна структура може да се представи, например, каталогът на 
обученията. Той обхваща всички предлагани семинари, дава разяснение за срокове и раз-
ходи, и през интранета може да се използва и от клиентите (сътрудници) като източник 
на информация за записване за семинари. 

ИК II представя входа като разход или инвестиция на предприятието за повишаване 
на базата от знания. Така например една социална практика (смяна на страните) цели 
да повиши социалните компетентности на сътрудниците, а една комуникационна оф-
анзива за представяне на нови семинари цели да подобри дяла на записванията за 
семинари. 

ИК III показва „междинните успехи и ефектите на трансфера” т.е директните изходи / 
резултати на предварително определените интервенции. По отношение на социалните 
компетентности може например да се измери нарастването на социалния опит. При 
комуникационната офанзива на нови семинари като показатели биха могли да служат 
външният достъп до каталога за обучения или заявените семинари. 

В четвъртия индикаторен клас (ИK IV) могат да се намерят индикатори, които изясня-
ват влиянията върху бизнес резултатите. Така например тук се обединяват установените 
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бизнес резултати като повишаването на компетентността на сътрудниците или повиша-
ването на удовлетвореността на клиентите. При това се използват както качествени, така 
и количествени показатели.

Показаните на фиг. 39 индикатори онагледяват каузалните взаимозависимости помежду 
им. Чрез сравняване на балансите на знания в t0 и t1 може да се изрази развитието на 
интелектуалния капитал. За да се измери въздействието на семинарите върху работното 
място, се препоръчва имплементиране на процес на възвращаемост / рентабилност на 
инвестициите – ROI (първоначално би била достатъчна оценка до степен 3). С това, от 
една страна, се създава основа за достоверни показатели, а от друга, се подпомага иден-
тифицирането и изваждането от програмата на неефективни семинари (8, стр. 40).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фиг. 13 Многостепенен индикаторен модел за отдел OIL 
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Фиг. 39: Многостепенен индикаторен модел на отдел „Организация и индивидуално обучение – ОИО”  
(8, стр. 39)

Зад многостепенната индикаторна система, наред с „информационното отчитане на стой-
ността” („Value Reporting“) на човешки капитал, се крие възможността за целенасочен 
контролинг на управлението. Ако на това място се направи връзка с визията на Клуба 
по човешки капитал, че ръководните кадри трябва да се оценяват на базата на техните 
усилия за нарастване на човешкия капитал, то един такъв модел директно дава възмож-
ност да се изрази качеството на човешкия капитал. 

Ако „Дойче БП” АД вземе решение да не квантифицира чрез индикатори създаването 
на добавена стойност само в отдел OИО, а да въведе такъв модел и в други отдели, то 
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повишаването на стойността на сътрудниците (виж фиг. 39) може да се използва като инди-
катор за качеството на управление на съответните ръководители на отдели. Един изграден 
на базата на тези данни модел на ползите и разходите ще направи възможно сравнението 
между отделните отговарящи за персонала, а по този начин ще осигури и непрекъснат кон-
тролинг на управлението. Трябва да се отбележи, че многостепенен индикаторен модел, кол-
кото и внимателно той да е адаптиран към специфичните потребности на „Дойче БП” АД 
не може да се разглежда като ултимативен инструмент на мениджмънта при управлението 
на персонала. За да може такава система да се използва ефикасно, трябва цялостното УЧР, 
най-малкото като разбиране, да се развие към управление на човешкия капитал (УЧК). 

Както бе посочено в предходния раздел „Бритиш Петролиум” и специално „Дойче БП” 
АД изповядват еднозначно ролята на своите сътрудници. Практиката на предприятието 
потвърждава, че това не е само неискрено изразено мнение, а „действително се прави”. 
Въпрос на време е „действителното повишаване на стойността” на сътрудниците и специ-
ално тази на ръководните кадри, да се обоснове с достоверни показатели. Информации в 
отчета за устойчиво развитие за броя на ръководителите, които вземат участие в програ-
ми за повишаване на квалификацията, онагледяват усилията на фирмата да инвестира в 
тяхното квалифициране, но все още не гарантира на акционерите действително повиша-
ване на стойността на мениджмънта. Успехът на предприятието наистина дава основание 
да се предполага голям потенциал на сътрудниците и оправдава обширните програми за 
повишаване на стойността, но въпреки това тази предполагаема взаимовръзка трябва да 
се докаже чрез достоверни индикатори. 

9. Контролинг на планирането на персонала в „РВЕ Пауер” АД

9.1 Цел на планирането на персонала

Планирането на персонала в „РВЕ Пауер” АД (RWE Power AG) интегрира потребностите 
на планирането на мерките на УЧР в изискванията на цялостното планиране в предпри-
ятието. 

Изходната база, наред с актуалната фактическа ситуация, е ситуацията с потребността от 
персонал, която възниква от плановото оразмеряващо изчисление:

Планово изчисление =  брой на работещи на пълен работен ден (РПРД), нужни като 

собствен персоналПланово изчисление =  брой на работещи на пълен работен ден (РПРД), нужни като  
собствен персонал

Целта е да се представи средносрочният период на планиране (3-5 години) спрямо длъж-
ностите и хората, и да се изследват необходимите мерки по УЧР. 

При това както длъжностите, така и хората се разделят на така наречени работни фамилии 
според квалификационните изисквания и съответно квалификациите на сътрудниците.

Като резултат се получава планиране на:
• снабдяването с персонал ( рекрутиране за вакантни места),
• използването на персонала (вътрешно изравняване между излишък от персонал и 

вакантни длъжности и свързаните с персонала развития на възнаграждението),
• адаптирането на персонала (излишъци), както и на тази база на
• разходите за персонал.

Установеният разход за персонал е интегрирана съставна част на средносрочното плани-
ране на предприятието (9, стр. 73).
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9.2 Процес на планирането на персонала

Провеждащият се ежегодно процес на планиране на персонала се разделя на четири 
частични процеса, протичащи интегрирано: 

одобря-
ване на 
планира-
нето на 
капаци-
тета на 

персонала

Продължение на плановото
оразмеряващо изчисление

Планиране на капацитета  
на персонала

Планиране на разхода за  
персонал
(непосредствено заплащане)

Планиране на раз -
хода за персонал
(допълнителни разходи)

интегриране на 
разхода за 
персонал в 

планирането на 
предприятието

одобря-
ване на 

цялостното 
планиране
на пред-

приятието 

Фиг. 40: Протичане на процеса на планиране на персонала в „РВЕ Пауер” АД (9, стр. 74)

Продължение на плановото оразмеряващо изчисление

В този частичен процес на базата на средно- до дългосрочни стратегически перспективи се 
установяват въздействията върху развитието на собствената потребност от персонал и се до-
кументират като работещи на пълен работен ден (РПРД) за предприятие / организационна 
единица. Тъй като досегашният планов период е винаги налице, в този случай става дума за 
продължение за новата последна планова година. В най-простия случай винаги се актуали-
зира последната година. Само при съществени промени на бизнес дейността промените на 
плановото оразмеряващо изчисляване се връщат обратно със съответната обосновка. 

Планиране на капацитета на персонала

При планиране на капацитета на персонала на базата на наличните фактически данни в 
системата за отчетност на човешките ресурси / ЧР (тук SAP HR), както и на вече зададени 
бъдещи мерки, се планират промени, отнасящи се за хората и длъжностите (9, стр. 74).

Инструментът за планиране на персонала определя като изходна база бъдещото разви-
тие, изхождайки от хипотезата, че не се допускат никакви други мерки, освен вече зада-
дените в системата за отчетност. 

В рамките на планирането на капацитета на персонала се провежда ежегодният планов 
разговор на отговорния консултант по персонала с ръководителите.

Чрез сравняване на предполагаемото фактическо развитие с плановото оразмеряващо 
изчисление се получават вакантните места (с фокус върху функциите или длъжностите) 
и излишъците (евентуално надхвърлящи само функциите), чието заемане или възмож-
ност за съкращаване ще се разисква. Структурирането на данните по работни фамилии 
позволява дискусия на базата на потребности или дефицити от квалификация.

Структура на разхода за персонал

Преди разясняването на частичните процеси за установяване на разхода за персонал на 
това място ще се извърши описание на структурирането на разхода за персонал.
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Причините за структурата са по същество два аспекта:
• Всеки ръководител в рамките на своята отговорност за разходното място би тряб-

вало да е отговорен само за управляваната от него (най-малкото частично) част 
от разходите. 

• Между получените като резултат от системата за отчетност на персонал разходни 
позиции за персонал (по същество плащане на заплати и вноски на работодателя 
за социално осигуряване) и разхода за персонал, който трябва да се планира / 
осчетоводи изобщо (т.е. включително осчетоводявания, които не идват от систе-
мата за отчетност, например вноски за задължителното застраховане за злополука, 
развитие на позиции за провизии), трябва да съществува непрекъсната еднозначно 
преносима структура (9, стр. 75).

Двата аспекта могат да се вземат под внимание в представената на фиг. 41 структура.

Позициите, на които може да влияе отговорникът за разходното място, са съответното ос-
новно месечно възнаграждение, заплащането на извънредно работно време (включително 
надбавки), както и отделни добавки (например за тежки условия на работа, работа на смени).

Всички тези позиции са същевременно свързани с плащане, така че по техните сметки 
в счетоводството / контролинга могат да се осчетоводяват изключително и еднозначно 
действително отчетените факти.

управляемo от отговорника за 
разходното място

основно възнаграждение
извънреден труд

добавки

разход за персонал

непосредствено работно 
възнаграждение

следващи/допълнителни 
разходи за персонал

управляеми само централно

допълнителни разходи за 
персонал

социални плащания
пенсионно осигуряване

Фиг. 41 Структура на разходите за персонал на „РВЕ Пауер” АД (9, стр. 76)

Всички съставни части на разхода на персонал, които се плащат не за пряко възнаграж-
дение, се обединяват в така наречени допълнителни непреки разходи за персонал. Това 
са допълнителните разходи за персонал (пари за Коледа и отпуска, постоянни социални 
добавки), социални плащания (например дялове на работодателя за социално осигурява-
не, вноски за задължителното застраховане за злополука) и фирмено пенсионно осигуря-
ване (основно попълване и вадене от пенсионни провизии).

За разлика от прякото възнаграждение позициите на допълнителните разходи не се 
начисляват директно на съответните разходни места, а всички се осчетоводяват в едно 
централно разходно място. Това се отнася както за осчетоводяванията от отчетността на 
персонала (например суми за социално осигуряване от работодателя), така също и за 
ръчни осчетоводявания, които са в резултат на осчетоводяването на пенсионните прови-
зии). Общото за всички позиции на допълнителните разходи е това, че на тях не могат 
да влияят отделните отговорници за разходни места / ръководители. Те са зависими:

a) или от предприятието, или КТД,
b) или от законодателя (в най-широкия смисъл) (9, стр. 76).
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Поради това всички разходни места на предприятието се натоварват в еднакво процентно 
отношение с допълнителни разходи, с така наречената начисляваща ставка (виж фиг. 42).

К0100ххххх

пряко трудово възнаграждение
в SAP-CO (контролинг) отговаря на 

SAP-HR (ЧР)

размерът на добавките се определя финално в 
рамките на планирането на персонала за 

бюджетната година и не се променя за годината

основно трудово
възнаграждение

извънреден труд

добавки

сума

пряко трудово 
възнаграждение

100 000 €

10 000 €

2 000 €

112 000 €

начисляваща
ставка 

60 %

25 %

25 %

допълнителни 
разходи за 
персонал

сума на разхода 
за персонал

60 000 €

2 500 €

500 €

63 000 €

160 000 €

12 500 €

2 500 €

175 000 €

анализът / коментарът на разхода за персонал на ниво разходно място 
се влияе изключително от прякото трудово възнаграждение

Фиг. 42: Гледна точка на разходното място за разход за персонал в „РВЕ Пауер” АД (9, стр.77)

За да се постигнат допълнителни синергетични ефекти в рамките на планирането на пер-
сонала и да се генерират на тази база анализи на отклоненията, процесът се структурира 
както следва:

1. Планиране 
a) В рамките на планирането на допълнителните разходи за персонал (виж фиг. 

40) централизирано се прави оценка на възникващите общо в периода на пла-
ниране допълнителни разходи за персонал.

b) На базата на общо установените при планирането на прякото възнаграждение 
суми се изчислява отношението на допълнителните разходи за персонал към пря-
кото възнаграждение (например 50 %). Това е начисляващата ставка (9, стр. 77).

c) Тази начисляваща ставка се разпределя планово върху всички разходни места, 
като към планираното пряко възнаграждение се прибавя съответната надбавка 
(например 1 000 € пряко трудово възнаграждение + 500 € надбавка за допъл-
нителни непреки разходи).

d) По този начин всички допълнителни разходи се разпределят планово по раз-
ходните места 

2. Фактическо осчетоводяване 
a) Позициите на прякото възнаграждение се осчетоводяват по отделните разходни 

места.
b) С определената при планирането начисляваща ставка за непреките допълни-

телни разходите те се начисляват върху фактически осчетоводените позиции на 
прякото възнаграждение по отделните разходни места. 

c) Действителните допълнителни непреки разходи се осчетоводяват в едно цен-
трално разходно място.

d) Сумата на споменатите в b) осчетоводени чрез начисляване допълнителни 
разходи се осчетоводява противоположно отново в едно централно разходно 
място, за да се гарантира, че общата сума на осчетоводения разход за персонал 
е коректна на равнище предприятие. 
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3. Анализ на отклоненията
a) Анализите на отклоненията на равнище отделни разходни места се основават 

(с малко изключения) на фактически състояния на нещата (за които отговаря 
ръководителят), които се проявяват в прякото възнаграждение. 

b) Анализите на отклоненията на допълнителните непреки разходи се провеждат 
еднократно за цялото предприятие чрез сравняване на действително възник-
налите допълнителни непреки разходи с планираните допълнителни непреки 
разходи (в централното разходно място).

c) Получените в резултат на това отклонения на общо равнище (т.е. ако сумата 
на допълнителните непреки разходи на отделните разходни места на база на 
плановата начисляваща ставка на допълнителни непреки разходи не се покри-
ва с действителното развитие на допълнителните непреки разходи) се записват 
и коментират съответно в централното разходно място.

4. Установяване на общия фактически разход за персонал 
 Общият фактически разход за персонал се получава от сумата на преките възна-

граждения на всички отделни разходни места заедно с допълнителните непреки 
разходи, които са осчетоводени в централното разходно място (9, стр. 78).

Планиране на разход за персонал (пряко възнаграждение) 

Планирането на позициите на прякото възнаграждение (виж фиг. 42) се извършва раз-
лично.

Основното възнаграждение се получава механично от свързаното с хората / длъжности-
те планиране на капацитета на персонала и съхраняваните данни за заплащане (напри-
мер тарифни групи по КТД и др.) 

Планирането на извънредния труд и на надбавките се извършва не по отношение на 
хората, а само за разходните места. При това като база се приемат развития от предход-
ни години и се вземат предвид съществени планови промени (например програми за 
ремонт и поддръжка и др.).

Планиране на разход за персонал (допълнителни разходи)

Планирането на позициите на допълнителните непреки разходи се извършва на централ-
но място от контролинга на персонала.

Тук се преценяват както развитието на сумите за социално осигуряване, така и развитие-
то на провизиите за персонал в рамките на фирменото пенсионно осигуряване на базата 
на експертизи на съответни организации за финансови одити.

9.3 Прогнози / анализи на отклоненията през годината

В рамките на даваните тримесечно прогнози за възможността за реализиране на плани-
раното развитие през текущата календарна година се извършват анализи, за да се откри-
ят отрано отклонения и евентуално да се вземат мерки за реагиране.

9.4 ИТ-внедряване (Excel срещу SAP BW (Business Warehouse) – склад за данни)

Excel (до 2007)

Описаният по-горе процес на планиране на персонала се е провеждал досега посред-
ством Excel-инструменти собствена разработка (включени в SAP-компонентите HR и 
CO – ЧР и контролинг). 
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При това важните за планирането на персонала SAP-HR данни са се пренасяли в Excel 
и УЧР-мерките се съхранявали във файл на Excel, отнасящ се за хората и длъжностите. 
В този файл, със съответни формули, е можело да се установяват основните възнаграж-
дения като съставна част на прякото възнаграждение (9, стр(79). В него също така са се 
съхранявали плановите оразмеряващи изчисления, за да може директно графично да се 
отчита въздействието на УЧР-мерките върху предполагаемия брой на фактически рабо-
тещи на пълен работен ден (РПРД) в сравнение с плановото изчисление. 

В друг, свързан изключително с разходните места файл, са се планирали и съответно 
актуализирали, позициите за извънредния труд и добавките. 

В заключение в трети файл се е извършвала калкулацията на допълнителните разходи 
за персонал. От съответните многогодишни сравнителни данни (например развитието на 
сумите за социално осигуряване или за застраховането за злополука) могат да се изведат 
убедителни прогнози за бъдещето, имащи често добра степен на точност.

От съчетаването на трите файла върху ключово разходно място / вид разход се е полу-
чавал подходящият файл за пренасяне на общия резултат на планирането на разхода за 
персонал в общото планиране на предприятието (SAP CO).

Тази базирана на Excel концепция може да се въведе с обозрим разход и високо качество.

SAP BW (от 2008)

Въпреки високото качество, при Excel-решението се получават следните проблеми, осо-
бено поради големината на предприятието:

• много на брой използвани файлове, които отчасти са имали висока степен на 
сложност; 

• липса на възможност за работа на повече потребители, т.е. общият файл е трябва-
ло да се оформи и изпрати на консултанта по персонала в съответствие с областта 
му на отговорност. След връщането му от отделните данни отново се е създавал 
общият файл;

• проверки на състоянието (например при премествания между две области на от-
говорност / звена) са се извършвали до голяма степен ръчно;

• посредством Excel защитата на данни, както и сигурността на данните, са могли 
да се осигурят ограничено или с големи разходи.

През 2008 г. се въвежда за първи път SAP BW на базата на специално програмирано ре-
шение за процеса на планиране на персонала (9, стр. 80). 

По този начин са отстранени всички назовани преди това проблеми или ограничения. 
Продължителността на планирането на персонала е била съкратена с една трета.

В резултат тези промени на разположение вече е ефикасен интегриран софтуер за пла-
ниране на персонала, ориентиран към процесите на предприятието.

9.5 Оценка

Описаният в предходните раздели процес на планиране на персонала предлага обобщено 
следните предимства:

• цялостна интеграция на важните за предприятието частични планирания на зве-
ното по персонала (планиране на потребността от персонал, снабдяването с пер-
сонал, използването на персонала, адаптирането на персонала и на разходите за 
персонал),
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• вземане под внимание на всички съхранени вече в SAP важни планови данни,
• липса на противоречивост на съставните части на разхода за персонал между HR 

и FI/CO (Finanzwesen / Controling – финанси / контролинг),
• разпределянето на отговорността между отговорниците за разходните места и 

предприятието създава проследимост и акцептиране при управлението и предо-
твратява ненужната информация при анализа,

• на референта или консултанта по персонала е на разположение всеобхватен ин-
струмент за изследване на фактическото състояние на планирането на персонала 
в професионалните области, за които отговаря.

10. Контролинг на снабдяването с персонал в „Евоник Индустрийс” АД

10.1 Изходна ситуация

„Евоник Индустрийс” АД (Evonik Industries AG) е модерен индустриален концерн от 
Германия с дейност в целия свят. Бизнес полетата химия, енергетика и недвижими имоти 
заемат водещи позиции на своите пазари, като постоянно ги подобряват. 43 000 сътруд-
ника са постигнали през 2007 г. оборот от 14,4 млрд. евро и оперативна печалба преди 
лихви и данъци (EBIT= earnings before interest and taxes) от над 1,3 млрд. евро. 

От септември 2007 г. предприятието се представя пред обществеността като „творчески ин-
дустриален концерн”. Решителен принос за това има и успешната кампания на работода-
телската марка на фирмата. Ясната фирмена стратегия и творческата реклама предизвикват 
любопитство към „Евоник” и съответно допринасят за неговата атрактивност като работо-
дател. Мотото „Кой прави такова нещо?” повишава атрактивността до такава степен, че 
предизвика у квалифицираните младежи желанието „да правят такова нещо” (10, стр.93). 

Четирите ключови компонента на предприятието – творчество, професионализъм, само-
обновяване и надеждност поставят естествено съответни изисквания към самото него. 
Така от ключовата компетентност „творчество” възниква имидж-кампания за персонал 
„Търсят се: хора с оригинално мислене и други таланти”, която привлича върху себе си 
допълнителното внимание на визираната целева група. По този начин марката на рабо-
тодателя се подсилва и развива допълнително. 

Централизираната функция „Стратегическо управление” е основна задача на корпора-
тивния център в Есен. Тя включва осъществяването и управлението на стратегията на 
концерна.

Възоснова на тази стратегия приоритетно е разработена стратегията по персонала на 
концерна. Тя е адресирана първостепенно към пет целеви области:

1. Формиране на ценностно ориентирана фирмена култура;
2. Управление на промени;
3. Управление на човешките ресурси;
4. Развитие на компетентностите;
5. Позициониране като атрактивен работодател.

От стратегията на концерна по персонала може да се направи извод, че темата атрактив-
ност на работодателя е решаваща за успеха на предприятието. За тази цел се организира 
имидж-кампания за персонала, в която се постига хармония на корпоративната марка 
и работодателската марка чрез балансирано отношение между външното и вътрешното 
формиране на последната.

За това трябва да са налице следните предпоставки:
• фирмената марка е ясно дефинирана; 



119

• работодателската марка се извежда от нея;
• формирането на работодателската марка се базира изцяло на съответните посла-

ния от мисията и визията на фирмата;
• процесът на рекрутиране на персонал взема под внимание и съответните предпи-

сания за качество.

Процесът на снабдяване на персонал е дефиниран и осигурява рагламентиран контакт с 
кандидатите (10, стр. 94).

10.2 Кампанията 

Имидж-кампанията за персонал „Търсят се: хора с оригинално мислене и други таланти” 
иска да подаде еднозначен сигнал: „Евоник” подкрепя и стимулира творчеството у ква-
лифицираните младежи и така се превръща в многообещаващ работодател. 

Кампанията се базира по същество на три опорни стълба. Най-напред е важно това, че 
ключовото послание е изведено непосредствено от същността на марката. Оригиналното 
мислене логично представлява много специфичен израз на творчеството, което е важна 
ключова компетентност на „Евоник”. Втората базова предпоставка е решителното обръ-
щение към важните целеви групи. Целевите групи, към които е насочена кампанията, се 
представят съответно диференцирани по специалност, възраст, професионален опит и ре-
гион. Дръзкото и свежо, а с това и съвсем леко провокативното оформяне на ключовото 
послание в убедителен образен език, представлява третия стълб на имидж-кампанията за 
персонал. Тези три опорни стълба правят възможно устойчивото развитие на кампанията.

Медии като интранет или специални „Брошури за хора с оригинално мислене” служат за 
инициирането на интензивен диалог в предприятието. Сътрудниците и ръководителите 
трябва по възможност по-често да влизат в съприкосновение с темата „оригинално ми-
слене”. За тази цел се използват например събития, дискусионни форуми или пътуващи 
презентации, както и непосредствен разговор със сътрудниците. Дългосрочният успех 
на кампанията зависи от истинската идентификация на сътрудниците и ръководителите 
с идеята за оригинално мислене. Най-важната задача в тази връзка е да се подчертаят 
многообразните възможности за оригинално мислене, които съществуват в концерна. 
Тъкмо тези изяви правят имиджа достоверен и реален. За фирмата това означава да се 
култивира оригиналното мислене в смисъла на интердисциплинарен и иновативен начин 
на действие. Само така е възможно от „оригиналното мислене” да се изведе „оригинално 
действие”, което от своя страна може да доведе до сериозни резултати. Ако посланията 
на дадена кампания се изживяват и насърчават на практика вътре в организацията но-
вопостъпилият чувства потвърждение на своите очаквания и ги предава навън като нов 
посланик. По този начин се изпълнява правдоподобно основаното на ценности работо-
дателско предложение (Employer Value Proposition) и „обещанието” бива спазено. 

Ангажиментът, идентификацията и подкрепата на ръководството на предприятието е другото 
проявление на достоверността на кампанията и гаранция, че тази тема , засягаща ключово 
фирмената култура и естеството на концерна, ще се реализира успешно (10, стр. 95).

10.3 Контролинг на кампанията: проверка на рекрутирането на персонал

„Евоник” не измерва само външната, но и вътрешната (си) атрактивност на работодател. 
Във връзка с имидж-кампанията за персонал могат конкретно да се контролират ефек-
тите на тази мярка за снабдяването с персонал. Все пак това представлява само част от 
дейностите по формиране на работодателската марка. 

За атрактивността на работодателя навън могат да се използват например следните по-
казатели:
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• постъпили кандидатури:
- брой на „слепи”, спонтанни кандидатури на базата на имидж-кампанията,
- брой на качествени кандидатури на базата на имидж-кампанията,
- общ брой кандидатури на базата на имидж-кампанията,
- брой кандидати за целева група. 

• контрол при разговора за представяне:
- брой кандидати за „Евоник”, които считат себе си за хора с оригинално мисле-

не и търсят съответна работна обкръжаваща среда. 
• контрол чрез тримесечна обратна връзка:

- брой сътрудници, които съобщават на своите приятели, че в предприятието са 
/ не са намерили потвърждение на посланието за оригинално мислене. 

• напускания през пробния период:
- брой на сътрудници, които не са открили в работата си изпълнение на обеща-

нието за ползи от оригиналното мислене. 

За атрактивността на работодателя във фирмата биха могли да се използват следните 
индикатори:

• брой сътрудници, които познават кампанията за хора с оригинално мислене,
• брой сътрудници, които се чувстват предизвикани от ръководителите си за ориги-

нално мислене (10, стр. 96).

По отношение на това могат да се определят както показатели за разходи, така и коли-
чествени показатели. Показателите на имидж-кампанията, които трябва да се идентифи-
цират, могат да се изведат съгласно Портър от даден ключов процес (на снабдяване с 
персонал), който е разделен на частични процеси: 

 постъпили 
кандидатури

 разговор за 
представяне

 тримесечна 
обратна 
връзка

пробен период

 снабдяване на персонал

Фиг. 43: Частични процеси на снабдяването с персонал (10, стр. 97)

За контролинг, който излиза извън скицирания горе ключов процес, могат да се иден-
тифицират допълнителни частични процеси или подкрепящи процеси в тесния смисъл, 
които от своя страна могат да се изследват по отношение на всяка мярка и целева 
група. Частично тези разширения на процеса излизат забележимо извън рамките на 
кампанията.

Точно контролингът на една имидж-кампания за персонал изяснява, че ограничава-
нето на контролинга за снабдяването с персонал до класически показатели или клю-
чови индикатори за изпълнение (Key Performance Indicators), както е скицирано по-
горе, е ефикасно само до известна степен. Полезността на една успешна кампания се 
детерминира от силната марка, в този случай марката на работодателя. В бъдеще ще 
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е важно да се трансферират класическите контролингови инструменти на маркетинга, 
например методите за оценка на марката в полето на формиране на работодателската 
марка (10, стр. 98).

външен маркетинг на персонал

 подготовка 
на контакта

 влизане в 
контакт

 укрепване 
на контакта

 поддържане 
на контакта

 подбор на 
персонал

 вътрешен маркетинг на персонала

интегриране обвързване напускане

Фиг. 44: Разширяване на процеса на снабдяване с персонал (10, стр. 97)

11. Примери за контролинг на използването на персонала

11.1 Търговско предприятие „Реал, СБ Варенхаус” ООД

В следващия пример се скицира планирането на използването на персонала в „Реал,СБ 
Варенхаус” ООД (real, SB-Warenhaus GmbH). Избраното звено „Каса” служи като пример 
за планиране на използването на персонала, което, от една страна, трябва да се ориен-
тира към непрекъснато променящите се условия на обкръжаващата среда, а от друга 
страна, иска да направи възможна сигурността на планирането както за предприятието, 
така и за неговите сътрудници. 

Планирането на използването на персонала в касовото звено се извършва в тристепенен 
процес.

• При първата стъпка в планирането се интегрират частите на зависещата от обо-
рота потребност. Става въпрос преди всичко за стойности на базата на опита, 
които се адаптират в съответствие с анализа на обкръжаващата среда. Даже 
общото състояние на времето може да има влияние върху количеството на кли-
ентите.

• При втората стъпка в планирането на използването се интегрира така наречената 
постоянна потребност, която също взема под внимание специфичните дадености 
на отделния пазар. 

• При третата стъпка се извършва планиране на използването на сътрудниците на 
място и се пренася в отделните планове за използване.

ИТ-базирани инструменти позволяват да се реагира с голяма гъвкавост на краткосрочно 
възникващи влияния и да се управлява използването на персонала (11, стр. 105).
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      Основи за
      изчисляване на
      зависещата от
      оборота      
      потребност: 

       дялове от обо-
       рота на ден,
  
       ход на оборота
       на час, 
       
       часово     
       постижение,
  
       планов оборот

       Основи за
       изчисляване на
       постоянната 
       потребност: 
       адаптиране чрез
       пазара, тъй като
       на всеки пазар
       има различни
       местни пред-
       писания и
       съответно
       дадености 
 
      Например, с каси
      за амбалаж и за
      стока / само ка-
      си за стока и т.н.

             Изчислената,
             зависещата от 
             оборота потреб-
             ност и предпи-
             санието за
             постоянния със-
             тав са основите
             за планирането
             на използването
             на сътрудниците
             от екипния ръко-
             водител / ръко-
            водителя на
            отдела

 Създаване на
 ориентирано
 към потребнос-
 тите планиране
 на използва- 
 нето на персо-
 нала в звеното
  "каса" 

Структура

Фиг. 45: Пример за планиране на използването на персонала в звено „Каса” (11, стр105)

11.2 „Баварски съюз на лекарите, работещи със здравната каса”

В „Баварски съюз на лекарите, работещи със здравната каса” (БСЛЗК – „Kassenärztliche 
Vereinigung Bayerns” / KVB), управителният съвет взема решение съюзът да стане „най-
добре отнасящо се към семейството“ сдружение (б. а. – това звание официално се връчва 
в Германия на предприятия и организации за съчетаване на бизнеса с изискванията на 
семейството). С помощта на многобройни мерки от финансово, организационно и ин-
формационно естество е трябвало значително да се подобри съчетаването на семейство 
и професия. За одита „Професия и семейство” като обща концепция за насърчаване на 
семейството са определени конкретни цели в осем области на действие” (11, стр. 106).

създаване на 
чувствителност у 

ръководителите за 
баланса между 
работа и живот 

развитие на 
персонала

съставни части на 
възнаграждението / 

услуги с парична 
стойност

месторабота ръководна 
компетентност

услуги за 
семейства

информационна и 
комуникационна 

политика

повече дистанционна 
работа

работна организация,
съобразена със 

семейството

гъвкаво работно 
време

оптимизиране на 
вътрешнофирмената 
комуникация на тема 

насърчаване на 
семейството

създаване на 
цялостна концепция
за услуги за семей-

ства (информация & 
консултиране)

планиране на 
възможности за 

освобождаване от 
работа и добавки

организацияработно време

Фиг. 45: Дистанционната работа като част от насърчаването на семейството в  
предприятието (11, стр. 107)
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Чрез по-голямото използване на дистанционна работа се вземат под внимание различни 
причини, а същевременно темата се разглежда с ориентираност към ползите.

* например при гледане на 
член от семейството или при 

болест (счупване на крак) 

дълго време за 
пътуване до 
раб. място

семейство
временно 

използване *
служебни 
основания

основания

по-добра съвмес-
тимост между про-
фесия и семейство

ползи

повишаване на 
ефикасността на 

работата

спестяване на 
време за 
пътуване

по-малко 
отсъствия и 
текучество

повишаване на 
самостоятел-

ността

повишаване на 
сгъвкавостта

Фиг. 46: Дистанционна работа в БСЛЗК, основания за дистанционна работа – ползи (11, стр. 107)

Нормално работно място разходи Дистанционно работно 
място Разходи 

     
ИТ   ИТ  
компютър+клавиатура+мишка 700.00 €  ноутбук + настолна станция 1 500.00 €

монитор (17”) 400.00 €  лицензи за стандартен 
потребител 300.00 €

лицензи за стандартен 
потребител 300.00 €  лиценз за контролна точка 100.00 €

  DSL (вкл. телефон) 50.00 €
на месец

Централна функция (ЦФ) 
„Администрация” 

 принтер/факс-комби 300.00 €

канцеларско бюро 800.00 €  евентуално телефонна връзка 
(еднократно) 

50.00 €

канцеларски стол 450.00 €  UMTS-карта (универсална 
мобилна телекомуникация) 

50.00 €
на месец

шкафче на колелца 300.00 €   
общи разходи 2 850.00 €   
  ЦФ Администрация 0.00 €
работно място с лаптоп разходи  общи разходи (постоянни) 2 250.00 €
  общи разходи (месечно) 60.00 €

ИТ  общи разходи +UMTS 
(месечно) 60.00 €

Нотбук + настолна станция 1 500.00 €   
Лицензи за стандартен 
потребител 300.00 €   

   
ЦФ Администрация   
канцеларско бюро 800.00 €   
канцеларски стол 450.00 €   
шкафче на колелца 300.00 €   
общи разходи 2 850.00 €   
   

Нормално работно място: около 3 000 €  Отдалечено / дистанционно работно място: 
около 2 300 € 

Фиг.47: Дистанционна работа в БСЛЗК, разходи за нормално и дистанционно работно  
място (11, стр. 108)
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Разпределение на дистанционната работа (включително отдалечена връзка)

всичко 
сътрудници ръководители на непълен работен 

ден 
по време на 
отпуск за 
гледане на 

дете 

след на 
отпуск за 
гледане на 

дете м ж общо м ж общо м ж 

общо 170 91 79 42 31 11 20 2 18 4 2 

Отсъствия и текучество 

 среден брой дни отсъствия 2007 Брой напускания / общ брой 2007 

 БСЛЗК  общо дистанц. работа БСЛЗК общо дистанц. работа 

отсъствия 11,90 4,11   
текучество   378/1707 = 0,22 11/170 = 0,06 

Фиг.48 : Дистанционна работа в БСЛЗК, актуални числа (състояние 08.04.2008 г.) (11, стр. 108)

12.  Контролинг на ръководството на персонала – пример от предприятие 
за строителни материали

Във филиала на предприятие за строителни материали са внедрени важни ключови 
индикатори за изпълнение (Key Performance Indicators – KPIs) на ръководенето на съ-
трудниците в рамките на въвеждането през 2008 г. на обхващаща цялото предприятие 
балансирана система от показатели за ефективност (БСПЕ / Balanced Scorecard).

12.1 Звеното по УЧР като движеща сила на стратегическото развитие

Ако предприятието и работата с персонала са силно ориентирани към бъдещето, тогава 
на звеното по УЧР ще бъде възложено да подпомага промяната в предприятието и да 
се доразвива в организацията като стратегически партньор . В такава ситуация за звено-
то по персонала има много шансове да формира промяната на организацията така, че 
стойностно ориентираният принос на работата с персонала да стане видим и доказуем. 
В предприятието, за което се говори тук, звеното по персонал използва една тежка биз-
нес ситуация с всеобхватни мероприятия за реструктуриране като изходен пункт за това, 
след приключването им да „подготви почвата” за успешното бъдеще на предприятието . 
В края на този процес стои въвеждането на балансирана система от показатели за ефек-
тивност в цялото предприятие през 2008 г.

12.2 Извеждане на цели

Анализът на актуалните „проблеми” на предприятието, довели през 2005 г. до двуцифрена 
загуба в милиони, са основа за извеждането на цели за промяна . Този анализ е проведен 
с помощта на анкета сред ръководителите, след което на закрита среща на ръководния 
екип през лятото на 2005 г. е извършено събиране и групиране на проблемните области 
(12, стр. 132). 

Накрая ръководителите и мениджърският екип идентифицират над 100 отделни „пробле-
ми”, повече от половината от които са били в сферата на комуникацията и ръководство-
то на сътрудниците.

Изхождайки от дългосрочното очакване на собствениците за печалба преди лихви, 
данъци, обезценяване и амортизация за материални и нематериални активи (20 % 
EBITDA = Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) и от посоч-
ването на проблемите в тяхната противоположност са дефинирани цели за следните 
области: 
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• способности (на организацията и на сътрудниците), 
• финансови резултати, 
• процесна работа, 
• обработка на пазара и 
• възприемане на клиентите. 

„Рамката” очертават следните седем фирмени ценности, които са определени от висшето 
ръководство на дружеството-майка през 2004 г.:

• предприемачески дух,
• откритост за промени,
• прозрачност,
• начин на мислене, ориентиран към постигане на резултати,
• респект и непрекъснато развитие на всички сътрудници,
• социална отговорност,
• стремеж към първокласни резултати.

Мениджърският екип скоро осъзнава, че целите наистина трябва да се задават „отгоре”, 
но не могат и не трябва да се задават никакви „решения”. Напълно в смисъла на фирме-
ните ценности сътрудниците трябва да вземат участие, като на всеки отделен сътрудник 
се предоставят възможности, за да могат подходящите решения да се подадат „отдолу”.

За тази цел най-напред са създадени различни комуникационни платформи и средният 
мениджмънт, организиран в „разширен ръководен кръг – РРК” обработва многобройни 
проблеми с оглед на постигането на целите на предприятието.

Комуникационни платформи в предприятието от 2005

Информация за нови сътрудници/напус-
кане на сътрудници Журнал за персонала от 2005 г.

Срещи на всички средни ръководители Разширен ръководен кръг от есента на 
2005г.

Специални, целеви (аd-hoc) съобщения 
на ръководството на предприятието „XY директно” от есента на 2005 г.

Списание на сътрудниците „XY актуализирано” от пролетта на 2006 г.

Директна обща среща на ръководството 
със всички сътрудници във всички смени „XY на живо” от пролетта на 2006 г.

(12, стр. 133)

През 2007 г. на едно заседание на ръководството по стратегически въпроси се установява, 
че от предишните над 100 проблема са останали само 10 до 20. Предприятието е тръг-
нало вече по верния път. Положителното му развитие се отразява също и във финансо-
вите резултати за 2006 г., за която отново на дружеството-майка може да бъде преведена 
значителна печалба.

По време на срещата межиджърският екип и външните консултанти от „Меркюри Урвал” 
разбират, че наред с комуникационните платформи е необходимо да бъдат извършвани 
съгласувани действия за постигане на целите на предприятието. 

Това разбиране довежда до решението в цялото предприятие да се въведе балансирана 
система от показатели за ефективност (БСПЕ). Въвеждането е инициирано от звеното 
по персонала и външните консултанти от „Меркюри Урвал” и се осъществява от иконо-
мическия отдел на предприятието.
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12.3 Въвеждане на балансираната система от показатели за ефективност

Най-напред ръководството разглежда назованите области, в които се очакват:
• способности (на организацията и на сътрудниците),
• финансови резултати,
• процесна работа,
• обработка на пазара и
• възприемане на клиентите.

След това в различни малки групи се създава мисловна карта (Mindmap) на фактори на 
влияние върху резултатните области. Следващата фигура показва по-подробно разбивка-
та на област „Изграждане на способности” (12, стр. 134).

стремеж към 
първокласни резултати

респект и непрекъс-
нато повишаване на 
квалификацията на 
  всички сътрудници

начин на мислене, 
ориентиран към 

постигане на резултати

социална отговорност 
и ангажимент

откритост към промени

прозрачност
предприемачески дух

способност за 
управление на 

проекти

способност за 
групова работа

ръководни 
способности

способност за 
консенсус

способност за 
решаване на 

проблеми

дипломатичност

способност за ре-
шаване на кон-

фликти (кураж за 
казване на "не")

готовност за 
учене

принадлежност 
/идентификация

лоялност
хумор

ценности

нагласи

свойства

изграждане на 
способности

Цели:
20% пазарен 
дял минерал-
на вата
20% EBITDA
(управляем)

Установяване 
на ROC - пока-
зател  
(рентабилност 
на капитала) 
за Германия.
Цели за 
Австрия и 
евентуално  
Швейцария

позиционира-
не на пазара

процесна 
работа и 
оптими-
зация

финансово 
изпълнение

Фиг. 49: Мисловна карта на влияещите фактори върху „Изграждане на способности” (12, стр. 135)
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Разбивките са групирани тук: „ценности”, „свойства” и „нагласи”, като за всяка група 
след това са дефинирани „ключови фактори за успех” (КФУ) (Key Success Factors / KSFs).

Под ключови фактори за успех в стратегическия мениджмънт се разбират фактори или 
дейности, които имат най-голямо влияние върху успеха на дадено предприятие. Кои в 
момента са критичните фактори за успех се определя от пазара и от клиентите, а не от 
предприятието.

Следният пример показва идентифицираните за областта на ценностите КФУ. 

стремеж към първо-
класни резултати

респект и непрекъсна-
то повишаване на ква-
лификацията на всич-
ки сътрудници

начин на мислене, 
ориентиран към 

постигане на резултати

социална отговорност 
и ангажимент

откритост към промени

прозрачност

предприемачески дух

способност за 
управление на 

проекти

способност за 
групова работа

ръководни 
способности

способност за 
консенсус

способност за 
решаване на 

проблеми

дипломатичност

способност за ре-
шаване на кон-

фликти (кураж за 
казване на "не")

свойства

ценности

разпознаване и усилване на 
потенциали

редовно и актуално, специфично за 
целевите групи и ефективно 

комуникиране

Фиг. 50: Пример за „ключови фактори за успех” (КФУ) (12, стр136)

За да се направи видим напредъкът на развитието на предприятието с оглед на КФУ, е 
било необходимо в следваща стъпка за всеки КФУ да се определи „ключов индикатор 
на изпълнение” (КИИ) (Key Performance Indicator, KPI).

С „ключов индикатор на изпълнение” (КИИ) в икономиката на предприятието се означа-
ват показатели, посредством които в рамките на дадена организация може да се измерва 
и/или установява напредъкът или степента на изпълнение по отношение на поставени 
важни цели или критични фактори за успех.
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На следващата фигура се намират определените за групата на ценностите КИИ.

стремеж към 
първокласни резултати

респект и непрекъс-
нато повишаване на 
квалификацията на 
  всички сътрудници

начин на мислене, 
ориентиран към 

постигане на резултати

социална отговорност 
и ангажимент

откритост към промени

прозрачност
предприемачески дух

ценности

разпознаване и усилване на 
потенциали

редовно или актуално, специфично за 
целевите групи и ефективно 

комуникиране

брой заети функции от 
ръководители

"усещане" на сътрудниците как се 
живее с ценностите, измерено чрез 

анкетиране на сътрудниците

удовлетвореност на сътрудниците 
от комуникацията, измерена чрез 

анкетиране на сътрудниците

Фиг. 51: Примери за „ключови индикатори на изпълнение” (КИИ) (12, стр. 137)

Дефинициите за КФУ и КИИ за групите „ценности” и „свойства” в рамките на резул-
татната област „Изграждане на способности” се получават обобщено, както следва:

истинските 
ценности 

се изживяват

цели КФУ КИИ

разпознаване и усилване на 
потенциали

брой на вътрешно заети ръководни 
функции

измерване как се изживяват 
ценностите

редовно, актуално комуникиране 
на ценностите, специфично за 

целевите групи

"усещане" на сътрудниците как се 
изживяват ценностите, измерено 
чрез анкетиране на сътрудниците
удовлетвореност на сътрудниците 
от комуникацията, измерена чрез 

анкетиране на сътрудниците
брой на длъжностите с длъжностни 

характеристики

среден брой дни до заемането 
на вакантна длъжност 

средни оценки след пробния 
период

брой мерки за развитие на 
персонала вследствие на разговора 

със сътрудник

оценка на проведените обучения

определяне на правилните 
свойства за всяка задача / 

функция 
при нужда бързо рекрутиране и 

назначаване на добри 
сътрудници

използване на резултатите от 
атестирането на работата

целенасочено обучение на 
сътрудниците

сътрудниците носят в 
себе си / притежават 

необходимите
свойства 

Фиг. 52: Обобщение на КФУ и КИИ за резултатната област „Изграждане на способности”  
(12, стр. 137)
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За така откритите КИИ като последна стъпка се предприема определяне на приори-
тети, за да се идентифицират онези показатели, които според субективната преценка 
на мениджърския екип имат най-голямо влияние върху успеха на предприятието и 
най-често им се влияе от страна на ръководството, както показва следващата фи-
гура.

-

+

въ
зм

ож
но

ст
 з

а 
вл

ия
ни

е

разпозна-
ване и 

усилва-
не на 

потенциали

редовно, 
актуално 

комунициране 
на ценностите, 
специфично за 
целевите групи

определяне на 
правилните качества 

за всяка задача / 
функция 

целево 
ориентирано 
обучение на 

сътрудниците

влияние върху успеха
+-

оптимизиране на 
ръководното поведение

формиране на възна-
граждението според 
свършената работа

изживяване на 
ценностите

при нужда бързо 
снабдяване и 

назначаване на 
добри сътрудници

Фиг. 53: Показатели с приоритет за резултатната област „Изграждане на способности”  
(12, стр. 138)

Така избраните приоритетни показатели за резултатната област „Изграждане на спо-
собности” са поставени след това в „причинно-следствено отношение” спрямо другите 
КИИ, както е онагледено на следващата фигура. 

Понастоящем предприятието се занимава с представяне на системата от показатели 
чрез технологиите на електронната обработка на информацията. На друго събиране 
впоследствие ще се вземе детайлно решение за процесите на включване на баланси-
раната система от показатели за ефективност в обкръжаващата среда на предприяти-
ето и в системата за управление. 
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13. Контролинг на административното обслужването на персонала

13.1 Дефиниция и задачи

Административното обслужване на персонала е сумата от всички мерки, които служат 
на административното съпровождане на сътрудниците по време на различните фази на 
тяхната работа в предприятието.

По правило при контролинга на персонала в рамките на административното му обслуж-
ване се разглеждат всички административни дейности на УЧР от момента на постъп-
ването на даден сътрудник до неговото напускане. В болшинството предприятия адми-
нистративното обслужване на персонала може да се раздели на следните главни групи 
дейности:

• административни услуги,
• сервизни и консултантски услуги,
• отчитане на възнаграждението и управление на времето.

13.2  Факторно ориентиран контролинг на административното обслужване на персонала

Факторното ориентиране в рамките на контролинга на персонала поставя центъра на 
тежестта върху намаляване на разходите, съответно предотвратяване на увеличаването 
им, както и поддържането и администрирането на човешкия капитал за оптимизиране 
на фактора персонал. Задачата на контролинга на персонала е да консултира, активно 
да подпомага и да препоръчва мерки по отношение на количество, време, разходи и 
качество при измерването и анализа.

Количество
• брой на сътрудниците / еквивалентни бройки на пълен работен ден (ЕБПРД),
• дял на заети планови длъжности (отчет към план),
• структура на персонала.

Време
• брой на моделите на работно време,
• стаж в предприятието,
• продължителност на принадлежност към дадена група на заплащане / политика 

на кариерно израстване; престой на дадена длъжност / текучество (13, стр.141).

Разходи
• структура на заплатата (вкл. дял на променливото възнаграждение),
• социални плащания (законови и доброволни от предприятието).

Качество
• индекс на удовлетвореност на сътрудниците,
• индекс на удовлетвореност на ръководителите,
• дял на проведени разговори със сътрудниците.

13.3  Процесно ориентиран контролинг на административното обслужване на персонала

Процесно ориентираният контролинг на административното обслужване на персонала се 
занимава с ефикасното въвеждане на изискванията на клиентите в този функционален 
процес за оптимизиране на работата по персонала. Това започва със създаването на про-
зрачност на присъщите разходи и приходи / резултати. Чрез дефинирането на процеси в 
административното обслужване на персонала (назначаване, преместване, консултиране 
на сътрудници и началници, отчитане на възнаграждението, регистриране на работното 
време, напускания, администрация, социални услуги / плащания и други) и пресмятането 
на съответните процесни разходи се създава базата за преговори с вътрешните клиенти 
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на УЧР. Постъпващите анализи на тези процеси (честота, обвързване на капацитет, фо-
кус върху клиентите) могат да дадат отправни точки за оптимизиране на процесите, а 
чрез това и за ефективност и ефикасност.

Количество
Количествените рамки зависят от дефинираните процеси в областта на административ-
ното обслужване на персонала. Примери за това са:

• брой на постъпващи,
• брой премествания,
• брой на кариерни израствания,
• брой на специални плащания,
• брой на атестации на сътрудници,
• брой отчети за възнаграждения,
• брой на кариерни консултации,
• брой свидетелства, удостоверения за институции за социално осигуряване и т.н.,
• величина на административно обслужване (брой обслужени сътрудници на екви-

валентна бройка на пълен работен ден / ЕБПРД) (13, стр.142).

Време
Колкото по-точно е начисляването на времевия разход към съответните процеси, тол-
кова по-точни ще са процесните разходи, които трябва да се определят. Който не иска 
да провежда измерване на времето, трябва евентуално да разчита на неточни преценки 
и поема риска силно да сбърка общия наличен работен капацитет (планови часове 
плюс извънреден труд минус часове на отсъствия) като сума от всички процесни ка-
пацитети. Успоредно с количествените рамки се получават разходите на време под 
формата на капацитети на сътрудниците със задачи по административното обслужване 
на персонала:

• брой ЕБПРД (еквивалентни бройки на пълен работен ден) за процеса на постъп-
ване,

• брой ЕБПРД за служебно израстване,
• брой ЕБПРД за издаване на свидетелства, удостоверения за институции за соци-

ално осигуряване и други,
• брой ЕБПРД за консултиране на началници,
• среден срок на вакантна длъжност 
• средно време на разпределяне.

Разходи
• Ценообразуването се извършва чрез начисляване на разходите към процесните 

капацитети.

Качество
• Индекс „Изпълнение на очакванията на клиентите”

13.4  Фирмени примери

13.4.1 Прозрачни разходи на административното обслужване на персонала 

За да се изпълни желанието на дивизиите за прозрачност в административното об-
служване на персонала, ръководството на звеното по УЧР решава да отчита разходите 
по разходни места. В рамките на пресмятането на процесните разходи са дефинирани 
главни процеси и им е определена цена. Тези услуги са описани в каталог на услугите 
и посочени със съответните цени на един сътрудник. Тъй като при отделните процеси 
има значителни разлики в разходите за обслужване на сътрудници, обхванати от КТД 
и такива извън КТД, в тези случаи се начисляват съответно различни разходи (13, стр. 
143). Съвместно с финансовия контролинг главните процеси и тяхното начисляване са 
отразени в SAP FI / CO по разходни места с персонал. Всеки отговорник на разходно 
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място започва да получава от този момент от отдела по УЧР разходите, възникващи и 
допълнително начислявани, представени разпределено по главни категории.

Към процесите на административно обслужване се отнасят:
• Отчитане на възнаграждението включително управлението на времето;
• Принципни въпроси на стратегията и политиката по персонала;
• Обслужване и консултиране на сътрудници;
• Обслужване и консултиране на ръководители.

Наред с това в разходните места са отразени разходите за преструктуриране, образова-
ние, социални услуги, допълнително обучение, работническия съвет).

В рамките на краткосрочното планиране са калкулирани вътрешните разчетни цени в 
зависимост от очакваните акценти в следващия период. Когато в текущото начисляване 
се получава недостиг или превишаване при отделните процеси, се проверяват възможни-
те причини и при нужда изчислението се привежда в граници.

13.4.2 Оптимално формиране на административното обслужване на персонала чрез 
сравнителни анализи (бенчмаркинг)

Следният пример е взет от консултантската дейност на Германското дружество за ръко-
водство на персонала (ГДРП / DGFP – Deutsche Gesellschaft für Personalführung). Повод 
за консултациите са били предстоящи промени във функциите на УЧР на предприятие – 
средна фамилна фирма с холдингова структура (наричана по-нататък „Традиция” АД) с 
три дъщерни фирми и общо 1500 сътрудници. Скоро няколко по-възрастни сътрудника 
от звеното по УЧР излизат в пенсия. Тъй като за собственика винаги е било важно до-
брото административно обслужване на сътрудниците от страна на отдела по персонал, 
но се мисли и за икономии, е трябвало да се изследва как качеството на обслужването 
евентуално би могло да се запази и с по-малко сътрудници. Това означава, че би трябва-
ло да се изследват и съпоставят показатели както от областта на факторно ориентирания 
контролинг на персонала, така и от процесно ориентирания контролинг на персонала.

При изследването на показателите „Традиция” АД счита за важно да се използват спе-
цифични за бранша сравнителни числа. Това се получава поради различната насоченост 
на дъщерните дружества. Това е пример за административното обслужване на персонала 
(13, стр. 144):

Дял на обслужване /ръ-
ководене според бранша

Въздухоплавателна и 
космическа индустрия

Производствена 
дейност

Машиностроене Логистика

Традиция АД 1 / 60* 1 / 150 1 / 160 1 / 300

сравнителен анализ на 
DGFP

1 / 185 1 / 228 1 / 160 1 / 682

* брой на обслужваните сътрудници от един сътрудник в звеното по персонала 

Наред с процеса на административно обслужване на персонала, са били анализирани и 
други процеси: развитие на персонала, отчетност на персонала и снабдяване с персонал. 
За всички процеси сравнителният анализ показва, че „Традиция” АД по правило има 
по-голяма наличност на обслужващ персонал отколкото другите предприятия. За по-на-
татъшния анализ се е изисквало не само да се детайлизира още качеството на процеса, 
но и да се разгледа броя на местоположенията на звената.

Брой на обслужвани бизнес единици 1 2–5 6-10 повече от 10

Традиция АД 80*

сравнителен анализ на DGFP 2 191 393 217 462

* брой на обслужваните сътрудници от един сътрудник в звеното по персонала 
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И това сравнително число показа, че „Традиция АД” силно се различава от сравняваните 
предприятия.

Допълнителен анализ, който взема под внимание разходните места, показва ясни раз-
лики между индустриалната област и тази на услугите. Докато в индустриалните пред-
приятия средно 0,64 % от оборота възникват като общи разходи за отдела по УЧР, при 
предприятията за услуги тази стойност е средно 0,73 %.

Трябвало е да се обмисли доколко процесите могат да се дефинират отново, без да се 
пренебрегва административното обслужване на сътрудниците. Всички процесно ориен-
тирани показатели са взети от сравнителния анализ на ГДРП за показателите по УЧР от 
2008 г. и са станали важна основа за дискусии.

Прецизен процесен анализ довежда до изясняване на местата на стиковка и показа, че 
в отделите по УЧР частично се изпълнява двойна работа (13, стр. 145). Освен това, чрез 
вътрешна анкета за удовлетвореност на клиентите, са идентифицирани процеси, които 
сътрудниците чувстват особено като „обслужване”. При това са се открили и процеси, 
които не се възприемат много, като например отчитането на персонала. На базата на 
тези резултати са определени новите процеси.

Качеството на процесите е изследвано отново след края на проекта с помощта на срав-
нителния анализ на ГДРП за „Заплащане и процеси на човешките ресурси”. По този 
начин бързо са идентифицирани и въведени корекции на курса. Предимството на по-
казателите за УЧР се състои в това, че се базират върху анонимните данни на стотици 
предприятия, изпробвани са в практиката, показват тенденции и дават количествени 
помощни ориентири. Освен това всички изследвани информации са коментирани, така 
че са изключени обърквания или грешни интерпретации. 

Като допълнение „Традиция” АД приема за ползване сравнителния анализ на ГДРП 
„Икономически и управленски показатели за персонала”. Това е актуална, практи-
чески ориентирана и научно обоснована система от показатели, която отразява най-
важните функции на управлението на персонала, включвайки различни браншове и 
величини и обобщава общо 261 показателя от най-важните работни области на УЧР. 
Всички представени показатели са отразени или като абсолютно число „на калпак”, 
или като капацитети, в процент от всички наемни работници, в процент от годиш-
ното планово работно време, в хил. евро, в процент от оборота, или за един ден на 
участник.

14.  Оптимизиране на процесите при административно обслужване на 
персонала в „Когнис Германия” ООД & Ко. KД 

„Koгнис Германия” ООД &Ко. KД (Kognis Deutschland GmbH & CO. KG преди „Грюнау 
Илертисен” ООД / Grünau Illertissen GmbH) е специализирано за производството на 
добавки за храни. Дружеството е водещ производител на емулгатори и други специални 
продукти за световната хранително-вкусова индустрия. Като немско дъщерно дружество 
на световен концерн за специални химикали, то се е задължило да произвежда продукти 
с високо постоянно качество и при отговорно управление (виж 19).

Изходното положение за оптимизирането на процесите в УЧР е било следното: във връз-
ка с глобалната реорганизация винаги се е мислело дали организацията на човешките 
ресурси в Когнис-групата е достатъчно голяма, за да се създаде в нейната рамка общ 
вътрешен център по обслужване (Shared Service Center).

От гледна точка на контролинга на персонала има следните алтернативи:
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изискване нужни реакции възможни действия инструменти

натиск върху 
разходите

намаление на 
разходите стандартизиране и 

консолидиране

реинженеринг на 
бизнес процеси

прозрачност на 
добавената 

стойност на УЧР

глобално 
хармонизиране 

на УЧР-

обслужване и 
качествено 
подобрение

продуктово ориен-
тирана ценова 

калкулация

глобални стан-
дарти на 

процесите

споразумение за 
равнище на 
обслужване

интегрирани 
процеси и системи

индивидуални 
способности и 

процесна 
интеграция

информационно-
технологично 
оптимизиране 

(ЕSS/СОС, MSS/СОМ)

общ  вътрешен 
център за 

обслужване

външно обслуж-
ване / аутсорсинг

ЕSS –  Employee Self Service: самообслужващи уеб-базирани / мобилни технологии (интерфейс) за сътруд-
ника в УЧР – СОС

MSS –  Management Self Service: – СОМ самообслужващи уеб-базирани / мобилни технологии (интерфейс) 
за мениджъра в УЧР

Фиг. 55: Алтернативи на действия за общ вътрешен център по обслужване  
(Shared Service Center) (13, стр. 240)

Взето е решение да се изготви предварителен анализ, който първоначално е трябвало 
да проучи съществените процеси на най-големия отдел по персонал в Когнис-групата:

Възможно ли е с въвеждането на самообслужващи технологии (интерфейс) на сътрудника 
(СОС) и на мениджъра (СОМ) в рамките на „Когнис Германия” ООД да се пренасочат ка-
пацитети на отдела по персонал от административно към качествено обслужване?

Паралелно с това е трябвало да се проверят следните задания на ръководителя на пер-
сонала в Германия:

• възможности за оптимизиране на процеси и инструменти на УЧР,
• повишаване на качеството и ефективността на обслужването,
• намаляване на процесните времена и разходи,
• внедряване на стандарти / процедури за дейностите по УЧР,
• повече прозрачност при предоставянето на информация за организацията и съ-

трудниците.

В „Koгнис Германия” от няколко години разходите за персонала са начислявани на отговор-
ните за персонала разходни места за главен процес и сътрудник (със софтуера SAP FI/CO). 
Затова е решено тази структура да се запази и да се анализират следните процеси от УЧР:

• снабдяване с персонал,
• обслужване,
• работно време,
• заплащане,
• консултиране,
• прекратяване на трудовото правоотношение,
• обучение,
• други дейности.

Всеки процес е бил проучен относно своите подпроцеси и капацитетна ангажираност. На 
подпроцесите след това са начислени присъщите разходи, основавайки се на изчислените 
капацитети на пълно работно време. Те след това се събират в присъщи разходи на глав-
ния процес. При това сътрудниците се разграничават на специалист, референт и ръководи-
тел на персонала. Допълнително се анализират използваните комуникационни средства в 
работата. Особено внимание се отделя на процесите с чести смени на средствата.



136

процес*

сътрудник

снабдя-
ване

обслуж-
ване

работно 
време

запла-
щане

консулти-
ране

прекратя-
ване обучение други

ръководител УЧР 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,44 0,00 1,25

референт УЧР 0,24 1,02 0,02 0,26 1,03 0,60 0,98 0,22

специалист УЧР 0,48 3,05 0,11 1,73 0,64 2,32 0,73 1,43

* Обвързване на капацитета за роля (16,6 на пълно работно време)

Табл. 18: Процесен капацитет на сътрудник на пълно работно време (13, стр. 242)

процес

комуникационно  
средство

снабдяване обслуж-
ване

работно 
време заплащане консулти-

ране
прекратя-

ване обучение

  имейл 23,48 % 18,11 % 21,21 % 19,77 % 27,50 % 16,67 % 37,50 %

  писмо 37,65 % 31,50 % 36,36 % 18,08 % 5,00 % 27,08 % 35,23 %

  САП / SAP (инф. с-ма) 16,52 % 25,20 % 36,36 % 31,64 % 10,00 % 22,92 % 13,64 %

  телефон 21,74 % 11,81 % 6,06 % 2,82 % 25,00 % 8,33 % 26,14 %

  ексел 5,22 % 7,87 % 0,00 % 13,56 % 15,00 % 6,94 % 15,91 %

Табл. 19: Дял на използвани комуникационни средства за процес в % (13, стр. 242)

Въз основа на структурирани интервюта с ръководителя на УЧР, всички референти и специа-
листи по УЧР е направена преценка на потенциала за спестяване и след това идентифици-
раните процеси, с техния потенциал за спестяване, са били позиционирани в една матрица.

потенциал за спестяване (%)

капацитет на пълно 
работно време 

1 - снабдяване
2 - обслужване
3 - работно време
4 - заплащане
5 - консултиране
6 - прекратяване
7 - обучение
8 - други дейности

2

5

4

3

2

1

5 10 15 20 25 30

6

8

5 7

3

Фиг. 56: Оценен потенциал за спестяване (13, стр. 243)

След тази преценка в процесите на обслужване и прекратяване на трудовото правоотно-
шение някои подпроцеси са анализирани по-обстойно. Оказало се е, че при подпроцесите 
еднократно възнаграждение, издаване на удостоверения и поддържане на данни за персо-
нала във всеки случай могат да се очакват спестявания след тяхното стандартизиране и 
оптимизиране. Най-големият потенциал е бил наличен в подпроцеса издаване на удосто-
верения. Една извадка от неговия алгоритъм онагледява използваната процесна диаграма:



137

желание за 
удостоверение

имeйл

сътрудник

    ръководител

специалист    

заявяване на 
удостоверение

осъществява

осъществява

информира се

подготовка на 
формуляр за  

удостоверениеимeйл

Ексел- формуляр
специалист

    ръководител

осъществява

информира се

попълване на 
формуляр за  

удостоверение
Ексел- формуляр     специалист

осъществява

предаване на 
формуляр за  

удостоверениеимeйл

Ексел- формуляр
специалист

    ръководител

осъществява

информира се

А

Фиг. 57: Извадка от процесна диаграма на издаване на удостоверение (13, стр. 244)

В хода на процеса са установени следните слабости:

Нужните данни и информации са регистрирани там, където са възникнали и са предава-
ни на ръководителя чрез изпратен му формуляр, но са били:

• често непълно зададени и/или само частично възстановими,
• често проверявани в различни отдели,
• събирани и обработвани в процес, изцяло базиран на хартия.

Поради това се поставят следните изисквания за един оптимален процес:
• Данните се набавят там, където възникват.
• Данните се поддържат в САП – ЧР, т.е. данните на сътрудниците и длъжностите 

се регистрират само веднъж, съответно предоставят от САП – ЧР.
• Предаването и проверката на данните става системно базирано (електронна поре-

дица от процеси).
• Намаляване на процесните стъпки, вкл. прехвърляне на отговорността върху други 

участници в процеса при някои частични стъпки.
• Признаване на електронни подписи.
• Всички участници в процеса са свързани в СОМ – самообслужване на мениджъра 

/ MSS.

След реорганизацията на този подпроцес като резултат от оптимизирането на процеса 
се очертава намаление на разходите за персонал с около 32  000 евро годишно. При 
специалистите ще се спестят около 70 % от досегашните капацитети за издаването на 
удостоверенията. Така съответният софтуер за автоматизиране на подпроцеса „Издаване 
на удостоверения” би могъл да се откупи за 1,25 години.
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15.  Контролинг на освобождаването на персонал – примери за закриване 
на производствено звено

Най-напред някои рамкови данни за следния фирмен пример: закриването на произ-
водствено звено в Северен Рейн-Вестфалия с 90 сътрудника се извършва през 2005 г. в 
рамките на 13 дни (между оповестяването на закриването и споразумението за баланси-
ране на интересите и за социалния план). Предприятието е било „физически” закрито в 
рамките на три месеца след заключителното регламентиране от договорните партньори.

15.1 Комуникация

От съществено значение за резултите от закриването на производственото звено със 
социално поносими последици е била една обширна комуникационна концепция, раз-
работена и приета в тесен кръг преди оповестяването на закриването. При това се е 
приложил следният подход:

Създаден е бил кратък документ с въпроси и отговори, който дава на всички сътрудни-
ци обзорни отговори на горещите въпроси. В този документ, наред с другото, се засягат 
следните теми:

• основания за закриването: 
- развитие на пазара,
- оптимизация на предприятието,

• представяне на алтернативи на закриването и основания за решението,
• комуникационна концепция, в която е регламентирано, кой, кога, подкрепен от кои 

медии трябва да дава определени информации на съответните адресати (15, стр. 150,
• предвиден график за отделните стъпки на закриването,
• указания за (логистично) изпълнение на закриването.

Съществен фактор за успеха на безпроблемното провеждане на процеса на закриване е било 
присъствието на отговорното фирмено ръководство на място. Това е знак за всички заети, 
че то поема пълната отговорност за процеса и не се страхува от въпросите и опасенията им.

По време на дискусионни форуми са отправени покани и към всички важни партньори 
като по този начин е спазен процеса на комуникация и е натрупан значителен опит. .В 
тях са взели участвали следните заинтересовани страни:

• сътрудници от закриваното звено (активни и неактивни),
• всички останали сътрудници,
• фирменото ръководство на предприятието и всички ръководители,
• евентуално централа / дружество-майка,
• представителите на местния работнически съвет (работниците и служителите на 

място (§ 102, 111 BetrVG – Betriebsverfassungsgesetz / ЗРС-Закон за работническите 
съвети),

• евентуално представители на работническия съвет на концерна,
• икономическа комисия / Wirtschaftsausschuss ( съгласно § 106 ЗРС / BetrVG),
• профсъюзи,
• Агенцията по труда (§17, §18 KSchG- Kündigungsschutzgesetz / Закон за защита при 

уволнение),
• клиенти на предприятието, особено на това звено,
• доставчици на предприятието, особено на това звено,
• кмет,
• данъчна служба (при нужда звено „Регистрация на занаяти / промишлена дейност”),
• представители на пресата.

В комуникационния процес е важно да се води открита комуникация за различните 
възмож ности за оформяне на съкращаването на персонала. При това опциите, с които 
са се съобразявали, са:
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• избор на подходящ момент за закриване, съответно по-дълги срокове за предиз-
вестие и уволнение,

• компоненти на социалния план,
• възможности за преместване (15, стр. 151),
• учредяване на дружество за заетост / трансфер и квалификация (§§ 169 до 182 и 

216а SGB- Sozialgesetzbuch / Социален кодекс III).

Както и при други обширни проекти за реструктуриране, позитивно въздействие върху 
успеха оказва ранната информация и привличането на активни работници или на съ-
трудници, които трябва да останат в предприятието. Тези сътрудници могат да бъдат 
изключени от социалния избор при освобождаването на персонала в съответствие с §1, 
ал. 3 KSchG – Закона за защита при уволнение).

15.2 Елементи на балансиране на интересите 

Балансирането на интересите на гореописания практически пример е било оформено 
като договор по следния начин:

• договорни партньори (обичайно ръководството на предприятието и представители 
на работническия съвет);

• уводна част:
- основания за закриването на предприятието / звеното (цеха ),
- принципи на социалната компенсация за засегнатите сътрудници;

• област на валидност:
- пространствено, 
- персонално;

• цел на мероприятието от страна предприятието;
• обхват на закриването:

- график на закриването,
- засегнати сътрудници (при нужда поименен списък);

• последствия за персонала:
- принципи (например предимство на преместването) (15, стр. 151),
- споразумяване по отношение на подхода при отделните сътрудници, например 

такива, които трябва при всякакви обстоятелства да останат в предприятието, 
- посочване на социалния план относно компенсацията за загубата на социалния 

статус при неизбежно уволнение; 
• позоваване на особени права за защита от уволнение (§§85 и 87 ал. 2 на Социалния 

кодекс / SGB IX; §15, ал. 4 на Закона за защита при уволнение / KSchG; както 
и §9 на Закона за защита на работещата майка (MuSchG – Gesetz zum Schutz der 
erwerbstätigen Mutter); 

• заключително споразумение за правата на работническия съвет за участие при 
вземане на решения (15, стр. 152);

• позоваване на социалния план;
• други (Салваторска клауза, други разпоредби).

15.3 Елементи на социалния план

Социалният план съдържа информация за следните необходими елементи:
• връзка с §112 на Закона за работническия съвет / BetrVG;
• област на валидност:

- пространствено, 
- персонално,
- изясняване кои сътрудници евентуално нямат право на услуги от този социален 

план;
• принципи,
• услуги по преместване,
• обезщетения (за загуба на социалния статус):
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- посочване на стаж в предприятието и месечното възнаграждение,
- при нужда изясняване как е определено „месечното възнаграждение”,
- евентуално специално третиране на отделни групи сътрудници (например съ-

трудници с много деца, сътрудници над определена възраст, сътрудници с увреж-
дания / в неравностойно положение, ученици от професионално обучение…);

• деклариране, че правата за участие (при вземане на решения) на работническия 
съвет са достатъчно и окончателно оценени; 

• регламент за „спорове”;
• евентуално създаване на „фонд за подпомагане на тежко засегнати” за особено 

ощетени (в този фонд договорните партньори трябва да участват на паритетен 
принцип);

• влизане в сила и валидност;
• други клаузи (15, стр. 153). 

16.  Последователно използване на самообслужващи технологии (интерфейс) 
за сътрудника и мениджъра (СОС / ESS и СОМ / MSS) в „БАСФ” АД 

Последователно използване на самообслужващи уеб-базирани / мобилни технологии 
(интер фейс) за сътрудника (СОС – ЕSS / Employee Self Service и за мениджъра (СОМ – 
MSS / Management Self Service) в „БАСФ” АД (BASF AG) е следващата логична стъпка 
при използването на информационните технологии в работата по персонала въз основа 
на въвеждането на електронната техника, наличните вече способности на персонала 
и фактическото състояние на нещата, защото УЧР не е обвързано само с физически 
средства. 

Целта на използването на СОС и СОМ е: 
• по-нататъшното прилагане на информационните технологии в УЧР,
• по-доброто използване на инвестициите и
• преди всичко по-бързото, по-производителното и по-доброто качествено изпълне-

ние на административните процеси.

Трябва да се изхожда от тенденцията, че в бъдеще консултирането и работата в рамките 
на процесите на УЧР ще се извършва в значителна степен чрез интернет–портали и об-
служващи горещи линии (16, стр. 87).

интернет -портали и обслужващи горещи линии: 95% от 
стандартните запитвания

% на запитванията

- сътрудници
- мениджъри
- пенсионери
- външни

интернет / 
интранет 
портал 

сервизна 
гореща 
линия

специа-
листи 

100% 66% 29% 5%

- СОС
- СОМ

- често поста-
   вяни въпроси

- общи регла-
  менти

- консултиране
     при комплексни

запитвания

Фиг. 58: Обработка на 95 % от запитванията чрез интернет-портали и сервизни горещи линии  
(16, стр. 88)
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Фази на развитие на СОС

Развитието на електронното УЧР (Е-HRM) и на СОС (ESS) е преминало почти анало-
гично на развитието на електронната търговия (E-Commerce), като все пак използването 
в УЧР не е така бързо в сравнение с електронното банкиране (E-Banking). Това може да 
се обясни с факта, че натискът на клиентите не е така силен, както при конкуренцията.

По принцип при развитието на СОС може да се разграничат същите фази както при 
електронната търговия:

• информация,
• сменящо се взаимодействие,
• трансакция и 
• интеграция.

информация сменящо се взаимодействие трансакция интеграция

продуктови брошури търсещи запитвания онлайн поръчка продавач / доставчик

техническа информация пазарно проучване придвижване на по-
ръчка общ развой на продукти

фирмена информация персонализирани отчети управление на рекла-
мации

планиране и управление на 
доставна верига (SCM*)

продуктови списъци системи за обратна връзка платежни движения уебелектронна обмяна на 
данни (EDI*)

емейл онлайн документация информации за налич-
ност

 * SCM – Supply-Chain-Management 
 * EDI – Electronic Data Interchange

Табл. 20: Стъпки на развитие на електронната търговия (16, стр. 89)

информация сменящо се взаимодействие трансакция интеграция

наръчник за персонала търсещи запитвания съобщения за време публикуване на обява 
за работа

информации за персо-
нала

справка в сметката на ра-
ботното време

поддръжка на основни 
данни

лично електронно досие персонализирани отчети отчитане на командировки обработка на канди-
дат

каталог на услугите съобщение на посетител платежни движения билети

имейл онлайн документация грижа за старостта

Табл. 21: Самообслужващи технологии (интерфейс) за сътрудника / СОС в „БАСФ” АД (16, стр. 89)

Фаза 1: Информация

В тази фаза в интранет, съответно интернет, се предоставят каталози, наръчници, фирме-
ни споразумения, директиви и др.

Разходите за пренастройката са обозрими, а ползата е многостранна и лесно измерима. 
Предотвратяват се разходи за разпространение и отпада поддържането на цели класьори от 
единични информационни листовки. Същевременно за всички потребители е гарантирана 
актуална и еднаква информация. В същата категория могат да се подредят и информации за 
фирмени пенсии, социални придобивки, модели за придобиване на акции и др. Наличността 
на такава информация по УЧР в рамките на интранета на предприятието / концерна в це-
лия свят води индиректно до постепенно съгласуване на работата с персонала.

Наличието на електронно персонално досие в една транснационална компания подпо-
мага УЧР, защото може да облекчи процеса на заемане на длъжности и да подобри 
информирането на новоназначени ръководители.
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Фаза 2: Сменящо се взаимодействие

При решаването на проблеми на типични административни задачи целенасоченото тър-
сене на информация в наръчници допринася за печелене на време. Тъй като това се 
прилага много от сътрудниците в личния им живот, натрупаният опит води до ефект при 
производителността в предприятието. 

Полза носи и опростеният достъп до собствените данни, като например справката в 
сметката на работното време. Целенасоченият достъп до определени отчети също харак-
теризира тази втора фаза, в която е възможна индивидуална селекция и персонализиране 
на използването на данните.

Това означава, че е нужно да се прилага ефективно администриране на потребителите, 
което да отчита, че в световен мащаб всички сътрудници ще могат да се администрират 
по едно и също време. Това трябва да става и през интранет, в идеалния случай напъл-
но автоматизирано, за да се поддържат разходите ниски. Това е възможно обаче само 
тогава, когато засегнатите сътрудници имат собствен имейл адрес. Ако това не е така, 
какъвто е случаят при много производствени работници на „БАСФ” АД, те получават 
първата информация с индивидуалния код на хартиен носител.

Фаза 3: Трансакция

Следващата логична стъпка е не само да прави справки, но и да поддържа собствени 
данни. Разходът за поддържане на данни и сметки за работното време – преди всичко 
при използването на свободно регулируемо работно време и „спестовни сметки“ – при 
традиционна поддръжка, не е незначителен. Много проучвания са показали, че този раз-
ход възлиза месечно между 30 и 40 минути на сътрудник. С помощта на СОС- и СОМ-
сценарии (фиг. Х) този разход може да се намали под 5 минути.

СОС / ESS  СОМ / MSS при отчитане на времето в САП / SAP

 Сътрудникът

- прави справка в сметката на
  работното време
- регистрира планирани отсъствия
- прави корекции

 Отговорникът за работното време

- регистрира планирани отсъствия
- прави корекции
- проверява записите в сметката на
  работното време

 Началникът

- прави справка за присъствия и
  отсъствия
- отказва планирани отсъствия
- отказва планирани извънредни часове

САП УЧР

Фиг. 59: СОС и СОМ при отчитане на времето със САР / SAP ( 16, стр. 91)

Аналогични – в отделни случаи само минимални – спестявания като поддръжка на бан-
кови сметки и базови данни се сумират и осигуряват по правило по-високо качество на 
данните. Много полезни и силно използвани са приложения за алтернативни изчисления, 
както при намирането на данъчни облекчения и утежнения при ползването на служе-
бен автомобил или за въздействието на трансформиране на части от възнаграждение в 
рамките на Deferred Compensation–модели (основно за пенсиониране, като се намалява 
облагаемата част от голям доход).
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В тази фаза процеси като:
• атестиране,
• заплащане,
• развитие на сътрудниците,
• разрешение / одобрение (отчитане на командировъчни разходи, посещение на 

семинари и др.), както и 
• преместване

може значително да се опростят и ускорят с включването на началника (СОМ / MSS) 
(16, стр. 91).

Фаза 4: Интеграция

Тази фаза е много разпространена в производството, но се среща рядко в УЧР.

Най-често една такава интеграция се среща при набирането на персонал, но се наблюдава 
и в сферата на обучението. Външният треньор / обучаващ има електронен достъп до запи-
салите се участници и може евентуално да комуникира с тях по електронен път. Това също 
е възможно, ако е необходимо сътрудниците да получат определено равнище на знания.

Примери

Представят се няколко примера, демонстриращи възможното използване на СОС и 
СОМ.

Пример 1: Електронно персонално / лично досие

Електронното досие сигурно не е с най-висока и бърза възвращаемост и рентабилност 
(ROI), но неговото прилагане е важно решение, за да се поставят всички процеси на 
УЧР във фокуса на информационно-технологичното им преустройство и работата с пер-
сонала да не е обвързана с място и време. След три години статистиката показва, че раз-
витието на електронните „приложения“ достига месечен дял от 10 % от всички досиета, 
които се изтеглят за ползване от системата.

Този факт, свързан с възприемането на СОС и СОМ е основата за безхартиеното формиране 
и на други процеси, свързани с персонала – преди всичко за преосмисляне на ново форми-
ране на разделението на труда между сътрудник, началник и специалиста по персонал.

Тук за пример трябва да се вземе електронното банкиране. Аналогично на него могат да 
се автоматизират много процеси, така че функцията УЧР да определя правилата и да прак-
тикува контролинг, но да не трябва да извършва административни и оперативни дейности.

Пример 2: Отчитане на командировъчни разходи

Пример за съвременно извършване на административен процес е отчитането на коман-
дировъчните разходи. В информационното обслужване на „БАСФ” (BASF IT Services) 
това става с минимум хартия и по електронен път (фиг. 60). Командированият регистри-
ра данните от пътуването с посочване на документи като фактури от хотели, билети и др. 
Обзорна информация за тези данни се разпечатва като титулна страница за хартиените 
документи. Те се пращат директно към център за сканиране. Разпечатката получава ед-
нозначен баркод, с който се идентифицират и подреждат всички документи (16, стр. 92).

С електронното приключване на отчитането на командировката автоматично се гене-
рира имейл до началника с най-важните данни от командировката. Въз основа на тези 
данни началникът може да приеме отчитането с „допускане / толериране“, като не пред-
приема нищо или изисква детайли от отчета, вкл. сканираните оригинални документи, 
за да не признае отчета или да го приеме с допускане / толериране“.
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Така действията на всички участници са намалени до минимум. Предимството на този 
метод е, че може да се прилага практически в международен мащаб.

Отчитане на командировъчни разходи

Сътрудникът или отговорникът 
регистрират разпечатката на 
отчитането

системи за 
командировки

Сканиране на документи и разпечатка

Сътрудникът подписва отчета

имeйл до началника

Фиг. 60: Отчитане на командировъчни разходи (16, стр. 93)

Пример 3: Онлайн дарения

Този пример се базира на едно национално бедствие, а именно наводнението през 2002 г. 
„БАСФ” АД практикува по правило примерни решения за подкрепа на инициативата 
на сътрудниците си. Даренията им могат ефективно да се извършват при отчитането на 
заплатата, като за всяко лично дарено евро фирмата добавя от себе си още едно.

За да се рационализира дарителската кампания за един ден се създава „дарителска функ-
ция в СОС-портала“. Тя получава голямо одобрение от всички сътрудници.

вид / група сътрудници „БАСФ” АД
(BASF AG)

BASF IT Services
(„БАСФ – информационно 
технологично обслужване“)

работници 20,7 –

служители (тарифни – по КТД) 27,2 51,7

извънтарифни служители (близки до КТД) 23,2 46,9

извънтарифни служители (далеч от КТД) 16,1 44,9

всички 23,9 49,6

Табл. 22: Дял на онлайн дарения (19, стр. 94)

Поглед напред

Директното поддържане и обслужване на комуникационни и адресни данни във времето 
на имейла и уеб-страницата е „задължение“. Само с прякото обслужване на тези данни 
от сътрудниците и / или децентрални звена е възможно актуално и качествено стойност-
но поддържане.

Това създава предпоставки за осигуряване на актуални адресни списъци в реално време 
в световен мащаб. Наред с това чрез тях даването на пълномощни може да стане по-
просто, сигурно и евтино.
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САП УЧР

� Няма ефективен електронен бизнес без електронно УЧР!

ИТ-системи

Управление на комуникационни данни
 
- актуализиране на данни на адреси и работни места
- регулиране на права за достъп

Фиг. 62: Управление на комуникационни данни (19, стр. 95)

17.  Пресмятанe на добавената стойност като инструмент за финансово 
ориентирано определяне на фирмения успех и за анализ на персонала 

17.1 Въведение

Пресмятането на създадената добавена стойност все повече се утвърждава като ин-
струмент на балансовия анализ на успеха в годишните отчети на предприятията. Те се 
отличават с това, че в него се вземат под внимание произхождащи от производствените 
дейности компоненти на успеха.

Създадената добавена стойност на предприятието представлява неговия принос към нет-
ния вътрешен продукт на цялото национално стопанство по разходи на вложените в 
производствената дейност фактори. В икономиката на реалните стоки създадената доба-
вена стойност се интерпретира като производствена стойност на предприятието. В рам-
ките на фирмения процес на създаване и реализация на стоките и услугите добавената 
стойност представлява приноса към стоките и услугите на предприятието, който то им 
придава след изваждане на вложените външни / закупени стоки и услуги. От друга стра-
на, създадената добавена стойност на предприятието в стоковото стопанство отразява 
всички „приходи“ на участващите в предприятието заинтересовани групи (Stakeholders). 
За разлика от отчета за приходи и разходи (ОПР), определени разходи представляват 
„приходи“, поради различното понятие за успех в пресмятането на добавената стойност, 
които от гледна точка на съответните заинтересовани групи се интерпретират като техни 
доходи. В пресмятането на създадената добавена стойност (ПСДС) данъчните разходи се 
интерпретират като обществени приходи, които влизат в държавата като доход от фир-
мените производствени процеси.

17.2 За външното определяне на добавената стойност

Публикуването на създадената добавена стойност не е нормативно предписано, така че 
за външните балансови аналитици (при липсваща публикация за ПСДС) се налага да я 
изведат от годишния отчет. Основа за ПСДС винаги е публикуваният ОПР. Добавената 
стойност винаги може да се разглежда от страна на създаването или разпределението є.

От страна на създаването добавената стойност е разликата между производствената 
стойност и стойността на вложените / предхождащите чужди стоки и услуги. Този метод 
се нарича субстракционен / изваждащ или пресмятане на възникването (17, стр. 49). Тази 
производствена стойност се получава от приходите от продажби, от променените налич-
ности на готови и незавършени изделия и услуги, от включени в активите собствени 
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продукти и услуги и части от други свързани с дейността приходи. Като предхождащи 
стоки и услуги се разбират разходите за суровини и материали, помощни и експлоата-
ционни материали, разходи за закупени стоки и услуги и други свързани с дейността раз-
ходи. От това се получава брутната добавена стойност. Ако от нея се извадят значимите 
за добавената стойност амортизации, се получава нетната добавена стойност.

приходи от продажби

+/– променени наличности на готови и незавършени изделия и услуги

+ включени в активите собствени продукти и услуги

+ други свързани с дейността приходи

= производствена стойност

– разходи за суровини и материали, помощни и експлоатационни материали

– разходи за закупени стоки и услуги

– други свързани с дейността разходи

= предхождащи стоки и услуги

= брутна добавена стойност

– значими за добавената стойност амортизации

= нетна добавена стойност

Фиг. 63: Субстракционен метод / таблица на възникване (17, стр. 50)

От страна на разпределението добавената стойност се получава като сума от всички зна-
чими за нея приходи и затова се нарича адиционен / събиращ метод или пресмятане на 
разпределението. В съответствие със заинтересованите групи тези приходи се обобщават 
като приходи на собствениците, труда (наетите работници и служители), кредиторите и 
обществото.

Съгласно решението за разпределение на печалбата доходите на собствениците се със-
тоят от стойността на капитализираната печалба и от изплатените дивиденти. Трудовите 
доходи се състоят от заплатите на заетите сътрудници (работници и служители), социал-
ните отчисления, разходите за фирменото пенсиониране и подпомагане и заплащането 
на членовете на надзорния съвет. Разходите за лихви и други подобни се обобщават като 
приходи на кредиторите. Данъците върху доходите и приходите и другите данъци съста-
вят приходите на обществото.

приходи от собствен капитал

– дивиденти

– капитализирана печалба

+ трудови доходи

– заплати

– социални отчисления и разходи за фирменото пенсиониране и подпомаган

– заплащане на членовете на надзорния съвет

+ приходи на предоставилите чужд капитал

– лихви и други подобни разходи 

+ приходи на обществото

– данъци върху доходи и приходи

– други данъци

= нетна добавена стойност

Фиг. 64: Адиционен метод / таблица на разпределяне (17, стр. 51)
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И двата метода водят до един и същи резултат.

При практическото определяне на създадената добавена стойност като основа за пресмя-
тането служи годишният отчет, който съгласно германският Търговски кодекс (ГТК) из-
ползва метода на пълните разходи или метода на разходите за продажба. Ако отчетите се 
съставят съгласно международните IAS/IFRS или американските счетоводни стандарти 
US-GAAP, тогава ПСДС става по метода на разходите за продажби. Според прилагания 
метод, изпълнимостта на ПСДС се различава чувствително.

17.3  За външното определяне на добавената стойност от ОПР по метода на пълните 
разходи на примера на „Луфтханза” АД

Предпоставка за определянето на създадената добавена стойност на предприятието е 
публикуваният ОПР, като трябва да се отчита, че определената като добавена стойност 
величина винаги е приблизителна. Причината е в позициите на другите приходи и разхо-
ди, свързани с присъщата дейност, които могат да са без значение за производствената 
стойност. Тези позиции едва ли могат да се идентифицират от външния балансов анали-
тик и затова не могат и да се коригират.

Въз основа съставения според метода на пълните разходи ОПР (§ 275, ал. 2 от ГТК), 
може най-надеждно да се определи създадената добавена стойност, защото този метод 
позволява най-еднозначно установяване на значимите за ПСДС компоненти. Като при-
мер следва ОПР на „Луфтханза” АД за отчетната 2004 г. (17, стр. 51).

Отчет за приходи и разходи  
на Луфтханза АД

приложение 
към отчета 2004 в мил. € 2003 в мил. €

постъпления от транспортни услуги 16) 10 950,0 8 727,2

други свързани с дейността постъпления 17) + 219,7 + 342,8

постъпления от продажби + 11 169,7 + 9 070, 0

други свързани с дейността приходи 18) + 958,4 + 1 550,7

материален разход 19) – 6 812,0 – 4 649,7

разход за персонал 20) – 2 352,0 – 2 127,6

амортизации 21) – 612,8 – 917,3

други свързани с дейността разходи 22) – 2 518,1 – 2 995,2

резултат от присъщата/ основната дейност – 166,8 – 69,1

резултат от дялови участия 23) + 547,4 – 1 000,7

лихвен резултат 24) – 26,7 + 70,0

амортизации на финансови вложения и ценни 
книжа от оборотния капитал 25) – 70,9 – 159,7

финансов резултат + 449,8 – 1 090,4

резултат от обичайната бизнес дейност + 283,0 – 1 159,5

данъци 26) – 18 – 64,0

годишен излишък (предходна година годишен 
недостиг) 28) + 265,0 – 1,223,5

изтегляне от капиталови запаси – + 509,2

изтегляне от други запаси на печалбата – + 714,3

попълване на други запаси на печалбата – 127,6 –

балансова печалба 28) + 137,4 –

Табл. 23: ОПР на „Луфтханза” АД за 2004 г. (17, стр. 52)

За определянето на създадената добавена стойност има различни схеми на пресмятане. 
Тук ще се разгледа схемата добавена стойност, ориентирана към разделянето на успеха 
на Кютинг и Вебер (виж 26). Следващата таблица дава обзор на основната структура на 
добавената стойност, ориентирана към разделянето на успеха:
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Пресмятане по възникване Пресмятане по разпределение

обичайна добавена стойност от основна 
дейност (I) трудови приходи (I)

+ обичайна добавена стойност от неприсъща 
дейност (II) + обществени приходи (II)

+ извънредна добавена стойност (III)
+ приходи от чужд / привлечен капитал (III)

+ приходи от собствен капитал (IV)

= добавена стойност на предприятието

Табл. 24: Основна структура на добавената стойност, ориентирана към разделянето на успеха  
(17, стр. 53)

17.4  Анализ на създадената добавена стойност в „Луфтханза” АД

17.4.1  Разпределение на създадената от предприятието добавена стойност на 
участващите в него групи

Създаването на добавена стойност като абсолютна мярка е определяща величина за 
значимостта на дадено предприятие. Принципно дадено предприятие е толкова по-рабо-
тоспособно и непоклатимо в своето съществуване, колкото по-висока е създадената от 
него добавена стойност.

Ако се разглежда създадената добавена стойност на дадено предприятие за няколко пе-
риода, от нея могат да се изведат изводи относно растежа на предприятието. Така устано-
веният растеж на предприятието може да се сравни с растежа на сравними предприятия, 
както и с този на националното стопанство. Могат да се направят надеждни заключения 
за действителното развитие на анализираното предприятие (17, стр. 57).

Освен това, чрез създадената добавена стойност могат да се генерират показатели, с 
чиято помощ по-точно може да се определи ситуацията на предприятието. Това е необ-
ходимо, особено за звеното по персонал, което решително влияе на бъдещото развитие 
на предприятието.

Ако се съпостави частта на добавената стойност, полагаща се на наемните работници 
(трудови доходи), кредиторите (доходи от кредити), държавата (обществени доходи) или 
собственици на дялове (доходи от собствен капитал) със създадената общо от предприя-
тието добавена стойност, то за „Луфтханза” АД се получава следната картина (17, стр. 57): 

• Част от добавената стойност, полагаща се на наемните работници: 
       трудови доходи
фирмен дял на заплати = 
     създадена от предприятието добавена стойност

     2 352,0 млн. €
фирмен дял на заплати =  = 81,5 % 
     2 885,5 млн. €

• Част от добавената стойност, полагаща се на кредиторите:

      доходи от кредити
дял на кредиторите = 
        създадена от предприятието добавена стойност

         250,5 млн. €
дял на кредиторите =  = 8,7 % 
        2 885,5 млн. €
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• Част от добавената стойност, полагаща се на държавата: 

      обществени доходи
дял на държавата = 
      създадена от предприятието добавена стойност

      18,0 млн. €
дял на държавата =  = 0,6 % 
      2 885,5 млн. €

• Част от добавената стойност, полагаща се на собствениците: 

         доходи от собствен капитал
дял на собственици = 
        създадена от предприятието добавена стойност

       265,0 млн. €
дял на собственици на дялове =  = 9,2 % 
       2 885,5 млн. €

17.4.2 Показатели

Показатели, които се генерират от създадената добавена стойност на дадено предприя-
тие, дават сведение за производителността, дълбочината на производството и големината 
или растежа на дадено предприятие.

От създадената добавена стойност може да се разработят множество от показатели, кои-
то имат повече или по-малко основание. На това място с указание за практичността на 
показателите са разяснени само най-често използваните от тях (17, стр.58).

17.4.2.1 Факторни производителности 

Производителността описва доходността на използваните производствени фактори за да-
ден период на разглеждане. Частните производителности са числа на отношение, които 
изразяват средните производителности на отделните използвани фактори (сътрудници, 
капитал, материал). От друга страна, по този начин, чрез разглеждане на отделните 
производителности на дадено предприятие в хода на времето или в сравнение с други 
предприятия, могат да се добият знания относно нивото и развитието на предприятието 
по отношение на доходността на отделните производствени фактори. 

а) Производителност на сътрудниците или производителност на труда:

            създадена от предприятието добавена стойност
производителност на сътрудниците = 
        среден брой на заетите

Производителността на сътрудниците дава информация за дела на отделния сътрудник в 
създадената от предприятието добавена стойност. Ако се допусне, че доходите от собст-
вен капитал, от кредити и обществените доходи са равни на нула, производителността на 
сътрудниците представлява максималното средно възнаграждение на отделния сътрудник.

Високата производителност на сътрудниците се разглежда като индикатор за това, че те 
могат да участват в създадената от предприятието добавена стойност под формата на 
високи заплати. За тази цел обаче е нужна дефиниция, от кога производителността на 
сътрудниците може да се разглежда като висока или съответно ниска. Определящи са 
сравнението във времето, както и бенчмаркингът с конкурентни предприятия.
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Освен това трябва да се обърне внимание, че при сравнение в международен мащаб 
може да е целесъобразно да се замени средният брой на работещите в знаменателя с 
броя на използваните работни часове. В отделни случаи трябва да се провери дали това 
число може да се установи надеждно.

В случая на „Луфтханза” АД при използването на горната формула и среден брой на 
сътрудниците за 2004 г. 31 648, се получава следната картина:

       2 885,5 млн. €
производителност на сътрудниците =  = 91 174,80 € на сътрудник
       31 648 сътрудника

б) производителност на капитала:

      създадена от предприятието добавена стойност
производителност на капитала = 
         средно наличен капитал

(17, стр. 59)

За средно наличния капитал съществуват различни отправни възможности, които зависят 
от съответната цел на изследването. Тъй като тук става въпрос за примерно представяне на 
свързаните със създадената добавена стойност взаимозависимости, от съображения за оп-
ростяване като средно наличен капитал се вземат само дълготрайните материални активи. 

Дълготрайните материални активи на „Луфтханза” АД според баланса за 2004 г възлизат 
на 9 173,6 млн. €. По този начин за 2004 г. за „Луфтханза” АД се получава следната про-
изводителност на капитала: 

          2 885,5 млн. €
производителност на капитала =  = 31,5 %
          9 173,6 млн. €

в) производителност на материалите

            създадена от предприятието добавена стойност
производителност на материалите = 
          използвани материали

Основна област на използване на производителността на материалите е вътрешно фирмени-
ят анализ. За сравнителен анализ по предприятия и браншове тя е подходяща само условно 
и не играе роля при макроикономическо разглеждане. За основа на използването на мате-
риалите са подходящи, както и при производителността на капитала различни, зависещи от 
разглеждането, отправни възможности. Поради второстепенното значение на производител-
ността на материалите тя е спомената тук само от съображения за пълнота на темата.

г) Взаимозависимост между производителността на капитала и на сътрудниците 

Отделните производствени фактори не могат да се разглеждат независимо един от друг, 
понеже между различните фактори съществуват зависимости. Тъй като производствените 
фактори могат да се заместват помежду си, то спадът или нарастването на производи-
телността на капитала, например, не трябва непременно да се свежда единствено до 
производствения фактор „капитал”. Между частичните производителности на базата на 
факторите „работа” и „капитал” съществува мултипликационна връзка чрез интензив-
ността на капитала. Следващата функционална връзка описва взаимната зависимост на 
производителността на капитала и на сътрудниците.
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производителност на сътрудниците = интензивност на капитала  х производителност на капитала

 
 

                                                             =                                  х  

създадена от предприятието 
добавена стойност 

среден брой на работещите 

средно наличен 
капитал 

среден брой на 
работещите 

създадена от предприятието 
добавена стойност 

средно наличен 
капитал 

(17, стр. 60)

Матрицата на производителността на труда и капитала онагледява какви изводи за тен-
денциите могат да се направят за предприятието при различни сценарии относно разви-
тието на производителността на труда или капитала. 

матрица на производителността на труда и 
капитала

производителност на капитала (създадена от предприятието 
добавена стойност на единица капитал)

повишаваща константна понижаваща

производителност на труда 
(създадена от предприятието 
добавена стойност на сътруд-

ник или на работен час)

повишаваща много добра добра да се определи 
по-точно

константна добра статична лоша

понижаваща да се определи 
по-точно лоша много лоша

17.4.2.2 Допълнителни показатели

а) производителност на персонала 

          създадена от предприятието добавена стойност
 производителност на  
разходите за персонал = 
       разход за персонал

Производителността на разходите за персонал представлява допълнение към производи-
телността на труда, тъй като тя взема под внимание не само количествените компоненти 
на използването на труда, а също и неговата стойност. При използването на този показа-
тел за производителност трябва да се обърне обаче внимание на различните „стойности” 
на труда в международен и национален план. Вследствие се получава само условна полза 
по отношение на сравнението с други предприятия. 

За „Луфтханза” АД тя се представя както следва:

      2 885,5 млн. €
производителност на  
разходите за персонал =  = 122,7 %
      2 352,0 млн. € 

б) тотален коефициент на създадена добавена стойност (ТКДС)

Тоталният коефициент на създадената добавена стойност (Totaler Wertschöpfungsquotient – 
TQW) комбинира  помежду им  използваните фактори  капитал и труд и взема под 
внимание ефектите на заместване между тях. Повишаване на ТКДС е симптом за това, 
че двата фактори са отговорни за повишаване на производителността в предприятието.

ТКДС      =     (производителност на капитала Х производителност на труда) 0,5
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За „Луфтханза” АД за 2004 г. се получава:

ТКДС     =     (0,315  х  91 174,8) 0,5    =   169,47 (17, стр. 61)

в) дял на създадена добавена стойност

Дялът на създадената добавена стойност на дадено предприятие показва колко голяма 
е дълбочината на производството, т.е колко голям е дялът на стойността на производ-
ството, който се изработва в самото предприятие. От този показател може да се направи 
извод до каква степен има преплитане между разглежданото и други предприятия. 

Малката дълбочина на производството, например при предприятия, които получават 
много заготовки или/и имат много кооперирани доставки от други предприятия, е свър-
зана с голяма зависимост от предприятията доставчици. При силно международно об-
вързване се прибавя и опасността от загуби от обменния курс. От друга страна може да 
се реагира бързо и относително безпроблемно на промени на търсенето при разработка-
та на крайния продукт или при формирането на услугата. 

Голяма дълбочина на производство, примерно при предприятия, които получават малко 
заготовки или/и имат малко кооперирани доставки от други предприятия или въобще не 
ползват такива, е свързана с висока степен на независимост от трети субекти. Голямата 
дълбочина на производство обаче е свързана с високи постоянни разходи и висок логис-
тичен разход.

      създадена от предприятието добавена стойност
 дял на създадена  
добавена стойност = 
      приходи общо (брутна производствена стойност)

За „Луфтханза АД” за 2004 г. се получава:

      2 885,5 млн. €
 дял на създадена  
добавена стойност =  = 24,2 %
      11 947,5 млн. €

Делът на създадена добавена стойност на „Луфтханза” АД през 2004 г. е 24,2 % и е леко 
над средния за немските предприятия, който през 2000 г. възлезе на 24,0 % (17, стр. 62).

18. Контролинг на развитието на мениджмънта – примери от Швейцария 

18.1 Въведение

„И „АББ Швейцария” (ABB Schweiz) прави всичко, за да намали разходите: от това са 
изключени развойно-изследователската дейност и обучението. Това поведение демонстри-
ра дългосрочната и стратегическа насоченост на предприятието“ – заявява Председателят 
на Управителния съвет през 1994 г. Това, което е важало преди десет години, важи за 
фирмата и днес, затова сега технологичният концерн въвежда нов модел за развитието 
на мениджмънта.

Развитието на персонала (РП) включва всички мерки, отнасящи се до обучението и дей-
ностите (професионално обучение, повишаване на квалификацията, преквалифициране, 
планиране и управление на използването, регламентиране на заместването и др.), които 
служат за квалифицирането на сътрудниците и мениджърите и се базират на информа-
ции за тях, организационните единици и значимите пазари. Фокусът обаче трябва да е 
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насочен върху квалифицирането на ръководните кадри, т.нар. развитие на мениджмънта 
(РМ = Management Development / MD). Разликата между развитието на персонала и 
мениджмънта се състои в това, че при РМ целевата група на обучението са само ръко-
водителите и подрастващите ръководни кадри. Затова РМ е само част от РП.

Целта на настоящия текст е да анализира модела за РМ в „АББ Швейцария” и да пред-
стави практикуваните инструменти за измерването на успеха му (ефикасността / ефек-
тивността). Въз основа на това ще се направят както общи препоръки за формирането 
на тази дейност, така и конкретни препоръки за „АББ Швейцария” (18, стр. 1).

18.2 Същност на развитието на мениджмънта

Обучението, повишаването на квалификацията и развитието на мениджмънта често пъти 
се дефинират различно, а в практиката се използват понякога и като синоними. Това се 
дължи донякъде на неясното и различно разграничаване между „мениджър“, „ръководен 
кадър“ и „мениджмънт“, както и на отворената концепция за развитието на менидж-
мънта. За обучението по мениджмънт на бъдещи ръководни кадри (например универси-
тетско обучение) често се използва понятието образование по мениджмънт (Management 
Education). Развитието на мениджмънта е родово понятие за развитието на ръководни 
кадри с практически опит. Тренирането по мениджмънт (Managementtraining) като пови-
шаването на квалификацията на ръководните кадри, е част от развитието им (18, стр.2).

18.3 Икономически контролинг на предприятието 

Разпространението на идеята за контролинга започва в немскоезичното пространство в 
края на 50-те години на 20-ти век и продължава интензивно след това в различни вари-
анти:

• контролингови концепции за различни отраслови и организационни форми,
• контролингови варианти за определени видове предприятия,
• функционален или обектов контролинг, като контролинг на логистиката, марке-

тинга, производството или персонала. 

18.3.1 Контролинг на персонала 

Причините за заимстването на идеята за контролинга в сферата на икономиката и управле-
нието на персонала е била нарастващата потребност от по-добра и бърза информация, по-
вишените разходи за персонала, изискваната по-голяма гъвкавост и произтичащия от това 
натиск за стратегически действия. Тъй като икономическият и финансовият контролинг 
на предприятието същевременно се развива все повече от оперативна към стратегическа 
ориентация, включваща и потенциали на успеха и качествени величини, пренасянето на 
идеята за контролинга в УЧР стана по-лесно. С помощта на контролинга на персонала се 
разкриват структурата, взаимоотношенията и икономическата същност на УЧР.

18.3.2 Същност на контролинга на развитието на персонала 

Контролингът на развитието на персонала е част от контролинга на персонала и е от-
говорен за регулирането, съгласуването, планирането и контрола на РП, осигурявайки 
координацията с другите части от системата за управление. Координацията се отнася до 
съгласуването на отделни мерки за РП със стратегията на предприятието. Освен това 
контролингът на РП осигурява икономичността му.

18.3.3 Същност на контролинга на развитието на мениджмънта

В литературата към момента доминира тематиката за контролинга на обучението, но има 
само едно разглеждане на контролинга на РМ през 1994 г (Schircks, Arnulf D.: Management 
Development und Führung: Konzepte, Instrumente und Praxis des strategischen und operativen 
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Management Development, Göttingen 1994). Затова в рамките на представената разработка 
се предприемат усилия за обосноваване на казус за модел на контролинга на РМ.

18.3.4 Същност на развитието на мениджмънта

Подходът е бил следният:

1. С помощта на един чеклист са проучени предпоставките за ефективно РМ, в след-
ствие на което произтичат нужните мерки за подобряване.

2. Ръководителят участва в процес, в който става въпрос за действията открива-
не (идентифициране), развитие и позициониране на сътрудника, след които се 
извършва подготовка в рамките на качествените и количествените изисквания. 
Фазите от идентифицирането до позиционирането във всеки модел на РМ са 
индивидуални за фирмите, като за всяка фаза могат да се определят измерващи 
величини за постигането на целите.

3. В смисъла на контролинга на ефикасността на дадена програма за РМ става въ-
прос за измерване на постигането на целта на определена и желана от предприя-
тието величина. При това най-интересен е отговорът на въпроса колко процента 
от вътрешно заеманите длъжности са заети от кандидати, преминали през целия 
процес на развитие на мениджмънта.

4. Не съществува общовалиден срок колко бързо ще се заема дадена длъжност от 
подрастващ мениджър. Все пак развитието на мениджърите трябва по-добре да се 
осъществява със система за РМ. Дали целта е постигната с такъв модел на РМ, 
може да се установи с допитване до целевата група. Със системата за РМ трябва 
да се постигне по-устойчиво развитие на ръководителите. Под устойчивост в слу-
чая се разбира минималното текучество при важните и успешни длъжности. За 
целта трябва да се изчислява дялът на текучество.

5. Производителността е частното между изход и вход. Съставна част от изхода на 
процеса на РМ е качествената и количествената възможност и гаранция, че ръ-
ководителите своевременно ще се квалифицират по начин, гарантиращ, че ръко-
водните длъжности сега и в бъдеще ще се заемат от подходящи лица. Като вход 
се включват всички разходи, свързани с РМ като административен или трудов 
разход. Съотнасянето на всички приходи с разходите за РМ показва производител-
ността на процеса на развитие на мениджмънта (18, стр. 6).

� измерване на ефективността

чеклист:
текуща проверка на цялата система за РМ

� измерване на фирмено 
индивидуалния процес на 
РМ

показател:
• средна продължителност 

от идентификацията до 
позиционирането

процеси
отделни 

процесни
резултати

� измерване на налич-
ните и назначени менид-
жъри, минали през про-
цеса на РМ 

показател:
• определяне на дяла на 

вътрешното заемане на 
мениджърски длъжно-
сти

изход

� измерване удовлет-
вореността и устойчи-
востта  при целевите 
групи

показател:
• времево сравнение на 

удовлетвореността на 
сътрудниците с вътреш-
ните възможности за 
развитие и преспективи

• измерване на текучес-
твото

въздействие

� измерване на произво-
дителността и икономиите 
на разходи от вътрешно 
заемане на ръководни 
длъжности

показател:
• изход / вход   във връзка с 

целия процес на РМ
• сравняване на разходите 

на външно с вътрешно 
заемане на ръководна 
длъжност

създадена доба-
вена  стойност

Фиг. 65: Модел на контролинга на развитието на мениджмънта (18, стр. 5)
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18.4 Казус по контролинг на развитието на мениджмънта

18.4.1 Проектиране на изследването

Отделните стъпки при разработване на казуса се ориентират към деветстепенната еврис-
тика на подхода на Цауг, като някои от тях могат да отпаднат или да се обобщят.

Казусът трябва да покаже как едно предприятие може да проверява с поносим разход 
ефикасността / ефективността на практикуваното РМ, къде има препятствия и в кои 
полета на теорията още има потребност от изследване. Смисълът на казуса е в показва-
нето на систематично практикувано РМ в практиката и разработването на инструменти 
за измерване в рамките на процесно ориентирана концепция за достигане на целите. 
Целта е изработването на общи формиращи препоръки за заинтересовани отговорници 
по РМ, както и адаптирането и конкретизирането им за фирмената специфична ситуация 
в АББ. Целевата група са отговорните длъжности и звена за РМ и заинтересовани лица 
от теорията и практиката.

1. Определяне на темата на изследването

2. Избор на обект на проучването 3 Определяне на стратегията и 
методите на изследване

4. Подготовка на набавянето на 
данните 5. Набавяне на данните

6. Подготовка на данните 7. Оценка и интерпретиране  на 
данните

8. Съставяне на казуса 9. Допълнителна обработка

Фиг. 66: Евристика на подхода за създаване на казуси (18, стр. 7)

18.4.2 Развитие на мениджмънта в „АББ Швейцария”

18.4.2.1 Фирмен профил на „АББ Швейцария”

През 1891 Чарлс E. Браун и Валтер Бовери основават „Браун, Бовери и Сие“ („Brown, 
Boveri &Cie“ / ВВС) в Баден. След преобразуването си в акционерно дружество фирма-
та изкупува до началото на Първата световна война много предприятия в цяла Европа. 
След Втората световна война настъпва фаза на впечатляващо развитие, траеща до 1980 г. 
През 1988 г. шведската фирма Asea и швейцарската BBC решават да се обединят. Двете 
вливат своите концернови дружества в новосъздаденото акционерно дружество Асеа 
Браун Бовери АД (Asea Brown Boveri AG) и тогавашното основно предприятие BBC ста-
ва „АББ Швейцария”. През 1999 г. то решава да се концентрира в секторите за енергийна 
и автоматизационна техника.

18.4.2.2 Атестационни равнища 

В предприятието след атестиране се съставят категории равнища на атестираните по 
отношение на потенциала им за развитие:
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потенциал брой на категория

РкП – ръководен потенциал 89

СпП – потенциал за специалист 412

ВРС – висше категоризиране за ръководител и специалист 143

ПРС – потенциал за развитие в специалната област 1 113

НП  – неизвестен потенциал (например за новопостъпили) 78

ЛП  – липсващ потенциал 7

без категоризиране 1 012

Табл. 25: Оценка на потенциала в „АББ Швейцария” (18, стр. 8)

„АББ Швейцария” разглежда РМ като част от РП. Целта на всяко мероприятие е по-
степенното развитие на сътрудника с преминаване на различни етапи/стъпала с оглед 
на оптималното му използване, което се документира чрез оценката на потенциала на 
стъпалото / категорията на потенциала за развитие. 

18.4.2.3 Централен модел на развитие на мениджмънта на „АББ Швейцария”
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Фиг. 67: Централен модел на РМ в „АББ Швейцария” (18, стр. 9)

* РК – ръководител на равнище концерн 
 БТ – ръководител на бизнес територия
 БЕ – ръководител на бизнес единица
 ТБЕ – ръководител на териториална бизнес единица
 РМ – регионален мениджър
 ЛС – личен състав

Числата в рамките на отделните целеви групи от фиг. 67 отговарят на броя на нужните 
кандидати, подчертаните цифри са изчислени за „АББ Швейцария”. РМ се извършва в 
по-широк смисъл, т.е за всяко стъпало се идентифицират тези сътрудници, които от една 
страна са „готови“ за следващото стъпало или трябва да се развиват за друго следващо 
стъпало (18, стр. 9). 



157

18.4.2.4 Основен процес

За ориентирането на мерките, които трябва да се вземат, и комуникирането на процеса 
със сътрудниците, „АББ Швейцария” използва един основен процес на РМ.

Първата процесна стъпка се състои в атестиране и идентифициране на изискванията 
към дейността, на актуалните постижения и компетентности, както и на потенциала за 
бъдещи възможности за използване на отделния сътрудник. Тези резултати се верифици-
рат при втората стъпка на стъпало „регионален преглед“ и „преглед в Швейцария“ като 
основа за решения и инвестиции.

Изискването и насърчаването като трета стъпка имат за цел да отстранят пропуските в спо-
собностите и компетентностите. Сътрудникът носи голяма отговорност за своето развитие, 
дори насърчавани (потенциални) ръководни кадри също трябва да се подлагат на изпитания.

изискване / насърчаване

позициониране / назначаване

атестиране / идентифициране

верифициране
?


Фиг. 68: Основен процес на РМ в „АББ Швейцария” (18, стр. 10)

Като четвърта и последна стъпка се извършва позиционирането/назначаването. Заемането 
на вакантни длъжности, особено тези на ключови функции, трябва да става на 80 % 
вътрешно в точния момент и свързано между отделните бизнес единици. За позициони-
рането се използва светофарна система с три класификационни групи: „готов след 3 до 5 
години“, „готов след 1 до 3 години“ и „готов веднага“. Инструментът „База данни ”Преглед 
на мениджмънта” (Management-Review Database“) с търсеща функция за потенциални кан-
дидати трябва да направи възможно ефикасното и ефективно позициониране (18, стр. 10).

18.5 „Сименс Швейцария”

18.5.1 Фирмен профил

В дъщерните дружества на „Сименс” в Швейцария работят около 9  000 сътрудници. 
Регионалното дружество „Сименс Швейцария” през 2003 г. с 3 170 сътрудници постигна обем 
на поръчките от 1, 8 мрд. шв. франка. Главните дейности са съсредоточени в областите на 
информацията и комуникациите, автоматизацията и контрола, и транспортните системи.

18.5.2 Развитие на мениджмънта в „Сименс Швейцария”

Като основа за развитието на мениджмънта ”Сименс” е въвел модел на компетентности-
те с три измерения – „способности“, „познания“ и „опит“. За проучването на потенциала 
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и постиженията се използва център за оценяване и развитие. На равнище концерн съ-
ществува „Международна база данни за развитие (МБДР) / International Development 
Database“ (IDD)“. Всички сътрудници, които заемат ръководни длъжности или се под-
готвят за това, са обхванати в нея. 

18.5.3 Контролинг на развитието на мениджмънта в „Сименс Швейцария”

Постигането на целта (измерването на ефикасността / ефективността) на целия процес 
по развитие на мениджмънта се основава на принципа „две трети от всички ръководни 
функции трябва да се заемат от хора от собствените редици“. Ако това се постигне, от-
говорните за РМ смятат, че целият процес на РМ функционира. „Сименс Швейцария” 
практикува пунктуално контролинг на РМ. При мероприятията за повишаване на ква-
лификацията се раздават формуляри за обратна връзка. От друг всеобхватен и систе-
матичен контролинг няма нужда, защото разходът ще е твърде голям, а и очакваните 
резултати няма да имат нужната доказателствена сила. Като наченка все пак на такъв 
контролинг се разглежда контролингът на процеса (18, стр. 11).

18.6 Формиращи препоръки

В рамките на проучванията са придобити много познания. Следват най-важните общи и 
фирмено специфични препоръки за формиращи действия.

18.6.1 Общи формиращи препоръки

Обща формираща препоръка 1:
Използване на стратегически и оперативни измерители за котро-

линга на развитието на мениджмънта

Контролингът на РМ винаги трябва да се разглежда от два аспекта, от една предимно 
стратегическа, качествена и една подчертано оперативна, количествена гледна точка. 
Стратегическите измервания трябва да покажат дали с практикуваното РМ фирмата се 
намира на правилния път, дали се правят правилните неща за ефективното РМ. В про-
тивовес на това оперативният контролинг помага да се разкрие дали нещата в текущия 
процес се вършат правилно. Двата вида контролинг, стратегическият и оперативният, 
се допълват взаимно и дават заедно ценни указания за качеството на системата за РМ.

Обща формираща препоръка 2:
Насърчаване на процесно ориентираното мислене за процесно 

ориентиран контролинг на развитието на мениджмънта

Процесно ориентираното мислене в рамките на концепцията за РМ трябва да е изведено 
на преден план. Иначе процесноориентиран контролинг на РМ не е възможен. Една пре-
поръчителна стъпка за неговото насърчаване е изобразяването на целия процес на РМ 
или поне на отделни негови подпроцеси под формата на диаграма на процесния алгори-
тъм. Тази диаграма показва на участниците всички стъпки на процеса със съответните 
структурирани и взаимообвързани задачи, правомощия и отговорности на всички, които 
са включени в процеса (18, стр. 12).

18.6.2 Формиращи препоръки за „„АББ Швейцария””

Фирмена формираща препоръка 1:
Възможност за търсеща функция за заместващи мениджъри меж-

ду двете дивизии Енергийна и Автоматизационна техника
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Като необходима предпоставка за обмяна на мениджъри от различни дивизии „АББ 
Швейцария” препоръчва съставянето на обща база данни с търсеща функция за две-
те дивизии. Тук е интересно сравнението с производителността на търсещата функция 
на базата данни за РМ при Сименс. Неговата международна база данни за развитие 
(МБДР) съдържа потенциалите на всички звена в световен мащаб.

Фирмена формираща препоръка 2:
Измерване на всички прехвърлящи назначения между двете диви-

зии и бизнес единици

С търсещата функция за заместващи кандидати от дивизиите „Енергийна и Автомати-
зационна техника” в базата данни „Преглед на мениджмънта” се създават предпоставки 
за назначения, излизащи извън рамките на една дивизия. Дали тази предпоставка е дос-
татъчна може да се провери с помощта на частното между „прехвърлящи назначения“ и 
„всички вътрешни назначения в бизнес единиците“.

За измерването на обвързаните назначения аналогично се налага следното частно (по-
гледът е обърнат към бизнес единиците вместо към дивизиите):

       прехвърлящи назначения в бизнес единиците
 обвързани назначения = 
       брой на назначенията

(18, стр. 13)

Фирмена формираща препоръка 3:
Измерване на качеството и количеството на кандидатите от про-

цеса на РМ

Първият показател изследва дали при назначения в „АББ Швейцария” се вземат предвид 
кандидати, минали процеса на РМ:

       извършени  назначения на РМ-кандидати
 съобразяване с РМ-кандидати = 
        брой на вакантните длъжности  х  0,8

Един друг, по-изразителен показател е частното между „брой назначения на РМ-
кандидати“ и „брой готови веднага“ за извършените назначения. Показателят дава ин-
формация за честотата на обръщаемост в рамките на процеса на РМ за съответната 
класификационна група персонал:

        извършени  назначения на РМ-кандидати
обръщаемост на мениджъри = 
           брой на „готови веднага“ кандидати

Стъпвайки на величината „обръщаемост на мениджърите“, е възможно измерването и 
на друга ефикасност. Изхождайки от един зададен период (например година), разделен 
с показателя „обръщаемост на мениджърите“, може да се изчисли средният времеви 
период на назначенията в рамките на разглежданата класификационна група персонал.

Фирмена формираща препоръка 4:
Измерване на текучеството на „потенциали“
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С въвеждането на новата концепция за РМ на всеки сътрудник се прави оценка и се 
определя степен на потенциала му. Измерването на напусканията (навън) при отделните 
потенциални групи може своевременно да открие опасни развития и позволява задълбо-
чени заключения с голямо информационно съдържание. Най-голямо внимание трябва 
да се отделя на управленските равнища РкП (ръководен потенциал), СпП (потенциал за 
специалист) и ВРС (висше категоризиране за ръководител и специалист) (18, стр. 14).

18.7 Заключения

„Сътрудниците са нашият най-важен капитал.“ Това често цитирано изречение остава 
само куха фраза, ако не е подкрепено от дела. „АББ Швейцария” доказва със създа-
ването на системата за развитие на мениджмънта сериозността си като предприятие, 
разглеждащо наистина персонала си като капитал. Лесно може да се проследи, как от-
говорните ръководители, отчитайки голямата важност на проекта за нова концепция на 
РМ, си задават въпросите, как и какво може да се измерва, дали поставените цели на 
РМ действително се постигат и дали се върви по правилния път. 

В предходното изложение се направи опит, изхождайки от теоретична обосновка, да се 
представят измерителни инструменти за отговор на тези въпроси. Темата е интересна и 
е продължаващо предизвикателство за теоретици и практици.

19.  Корпоративна социална отговорност и устойчиво развитие в 
Пощенска банка през 2010 г.

Пощенска банка АД, член на „Юробанк И Еф Джи Груп” и на КРИБ, публикува “Доклад 
за корпоративна социална отговорност и устойчиво развитие, 2010 г. В уводните му думи 
главният изпълнителен директор пише, че искат да представят „… първи отчет, изготвен 
в съответствие със световно признат стандарт за отчитане на устойчивото развитие – G3 
на GRI.“ (20, стр. 8)

Докладът има следното съдържание:

• Профил на банката
• Корпоративната отговорност на Пощенска банка
• Пощенска банка и нашите акционери
• Пощенска банка и нашите клиенти
• Пощенска банка и нашите служители
• Пощенска банка и нашите доставчици
• Пощенска банка и околната среда
• Пощенска банка и обществото
• Обща информация за отчета
• Независим доклад за изразяване на сигурност
• Индекс на съдържанието съгласно GRI

По отношение на корпоративната отговорност в доклада е посочено следното:

„Непрестанните усилия за подобряване на икономическата среда чрез провеждане на 
открит диалог със заинтересованите страни и активният принос на финансовата инсти-
туция в обществото, са същността на корпоративната отговорност на Пощенска банка. 
Корпоративната отговорност на банката се осъществява чрез четири стълба на действие:

• диалог със заинтересованите страни чрез действия и инициативи, които идентифи-
цират проблемите и насърчават подходящите решения,

• подобряване на корпоративното управление, което да гарантира прозрачността на 
организацията,
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• социален принос в ключови дейности на местната общност,
• грижа за околната среда с цел справяне с измененията на климата и принос към 

устойчив растеж.

Мисия, визия и ценности

Мисия

Нашата мисия е да отговаряме на непрестанно променящите се очаквания на клиентите 
ни, като създаваме стойност за тях и за нашите акционери. Стремежът ни е да изградим 
работна среда, в която се ценят личните качества, ефективно се прилагат знанията и се 
насърчава развитието на хората. С тези усилия целим да бъдем лидер в предлагането на 
съвременни и конкурентни продукти и услуги.

Визия

Пощенска банка е утвърдена, динамично развиваща се универсална банка, изцяло ори-
ентирана към клиента. Ние сме част от силна международна финансова група и се стре-
мим да сме сред лидерите на българския пазар (20, стр. 23).

Ценности

• Справедливост 
Равни възможности за развитие

• Уважение
към нашите колеги, клиенти и съграждани

• Качество
Стремим се към съвършенство във всяко начинание

• Екипност
Успяваме, когато сме заедно

• Доверие
То прави и невъзможното постижимо

• Социална отговорност
Работим с грижа за обществото

• Ефективност
Стремим се винаги да постигаме целите си

• Креативност
Търсим новаторски идеи в стремежа си да се усъвършенстваме

Отговорно управление

Пощенска банка държи на прозрачността и отчетността в отношенията си с всички 
заинтересовани страни – клиенти, партньори и цялото общество. Извършвайки своята 
дейност в една непрекъснато променяща се среда в икономически, индустриален, регула-
торен и оперативен план, банката е поела ангажимент да се придържа към най-добрите 
практики на корпоративно управление, правни и етични принципи. 

За Пощенска банка корпоративното отговорно управление е от съществено значение за 
постигане и поддържане на общественото доверие и сигурност, и затова прилага органи-
зационна структура, която включва адекватен механизъм на контрол и равновесие, ясни 
отговорности и пълномощия на ръководството, което създава взаимно доверие между 
акционерите, клиентите и служителите, и гарантира пресичането на техните интереси” 
(20, стр. 24).

В раздела „Пощенска банка и нашите служители“ е дадена следната информация:
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„Като водеща българска банка Пощенска банка разбира, че нейният успех зависи от стара-
нието и професионализма на многобройните є служители. Поради това банката продъл-
жава да инвестира в професионалното и личностното развитие на своя екип.

Като основен работодател на близо 3 000 души, Пощенска банка е наясно, че начинът, 
по който управлява своите служители, е важна част от цялостния є обществен принос. 
Поради тази причина банката и групата, към която тя принадлежи, се придържат към 
следните принципи, свързани с подбора, обучението, оценката и възнаграждението на 
персонала:

• Подбор на кандидатите за работа въз основа на техните лични качества и достойн-
ства, на внимателна оценка на техните знания и квалификация. 

• Осигуряване на равни възможности за обучение и кариерно развитие за всички 
служители.

• Създаване на работна среда, в която се ценят, признават и възнаграждават усили-
ята и постиженията.

2008 г. 2009 г. 2010 г.

2 963 2 660 2 800*

*  работещи в Пощенска банка с юридическо наименование Юробанк И Еф Джи България – 2 720,  
работещи в други дъщерни дружества на Юробанк И Еф Джи България – 80 (20, стр. 45).

Пощенска банка дава възможност за реализация на високообразовани и квалифицирани 
български специалисти, като през 2010 г. броят на служителите в Пощенска банка и ос-
таналите дружества, които са част от И Еф Джи Груп в България, е 2800 души. От тях 
чужденците са само 9.

С други думи, банката не просто се съобразява със съответното законодателство на тру-
да, но също така предоставя достъпни възможности за подобряване на уменията и на-
сърчаване на инициативността, както и промяна чрез предлагане на подходящо обучение 
и възможности за кариерно развитие.

Структура на персонала

На фона на новите реалности на глобалната икономическа криза и рецесията финансо-
вата институция е успяла да съхрани своите лоялни и квалифицирани служители. През 
2010 г. банката успешно се адаптира към новата ситуация на пазара на труда и дава 
възможност на 329 служители с доказани качества и достойнства да продължат своето 
кариерно развитие на нова по-висока позиция в рамките на организацията. Въпреки 
трудната година броят на служителите през 2010 г. е увеличен с 140 души спрямо 2009 г.

Чрез предлагането на интересни работни места и мотивирането, както и чрез възмож-
ностите за кариерно развитие, Пощенска банка успява да привлече висококвалифици-
рани и образовани хора за екипа си. През 2010 г. 73 % от служителите на банката са с 
висше образование. 

Възрастова структура

През 2010 г. младите хора, на възраст до 45 години, продължават да бъдат мнозинство 
в Пощенска банка и представляват 80 % от всички служители. Така средната възраст на 
членовете на персонала е 36 години. В същото време, в контекста на световната иконо-
мическа криза, Пощенска банка се стреми да запази своите лоялни и опитни служители 
на възраст над 45 години, които са 20 % от всички членове на персонала
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под 25 год. 25–34 год. 35–44 год. над 44 год.

9 % 45 % 26 % 20 %

Възрастова структура 2010 г.

Структура по пол

В разпределението по пол дамите продължават своя категоричен превес над мъжете и 
са 78 % от всички служители (20, стр. 4).

Преобладаването на жените банкови служители не просто се дължи на често по-подхо-
дящата им квалификация за работа в сектора на услугите, но също така и на отличния 
баланс между работа и личен живот, която им осигурява организацията. 

Кариерно развитие

Пощенска банка се ръководи от убеждението, че привличането, оценяването и приоб-
щаването на новите служители поставя началото на едно дългосрочно и взаимноизгод-
но партньорство. Затова финансовата институция акцентира върху оползотворяването и 
развитието на уменията на талантливите млади хора, които са засвидетелствали своята 
енергичност и професионализъм, и вярва, че след време именно те ще заемат ръковод-
ните постове в институцията (20, стр. 47). 

Доказателство за усилията в тази посока е фактът, че през 2010 г. служителите имат тру-
дов стаж в Пощенска банка средно 6 години. 

Процедурата за подбор в Пощенска банка акцентира върху обективността и личните за-
слуги и качества на кандидатите, и се основава на предварително разработени критерии, 
които отговарят на визията и ценностите на банката. Тези критерии са залегнали във фор-
мулярите за писмено оценяване, които непрекъснато се актуализират и усъвършенстват, 
за да служат като гаранция за прозрачност, безпристрастност и ефективност на подбора.

Благодарение на мотивиращите кариерни възможности и отличните условия на работа, 
които предлага, Пощенска банка се нарежда сред най-предпочитаните работодатели в 
страната. Затова подборът в банката е изключително селективен, като само през 2010 г. 
специалистите по човешки ресурси в компанията са избирали най-добрите кандидатури 
от 6 725 получени автобиографии.

В началото на 2011 г. Емил Георгиев, директор на управление „Човешки ресурси” в 
Пощенска банка, получи национален приз „Мениджър Човешки ресурси – 2010 г.” от фон-
дация „Човешките ресурси в България и евроинтеграцията”. Признанието “Мениджър 
Човешки ресурси” се дава за личен принос в ефективното управление и развитие на 
човешките ресурси, реализираните програми за мотивация и кариерно развитие.

Обучение

Мениджмънтът на Пощенска банка вярва, че трябва непрекъснато да инвестира в раз-
витието на служителите и в тази връзка провежда най-различни програми за обучение, 
с чиято помощ служителите обогатяват и осъвременяват познанията си. 

брой участници във външ-
ни и вътрешни обучения

брой човекочасове,  
посветени на обученията

брой програми за  
обучение

3 816 54 359 350
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Обученията в Пощенска банка са достъпни за всички служители без оглед на позицията 
им и позволяват на банковите експерти да бъдат непрекъснато подготвени по всички 
въпроси, пряко свързани с работата им (20, стр. 48).

Програмите за обучение позволяват на служителите да повишат квалификацията си и ги 
подготвят за поемането на по-големи отговорности и съответно – за по-високи постове 
във вътрешнобанковата йерархия. 

През 2010 г. над 56 % от всички служители в банката са участвали в поне една от програ-
мите за обучение, предлагани от отдел „Обучение и развитие”. Този процент е значител-
но по-висок за клонова мрежа – близо 63 %. В отговор на разнообразните и специфични 
нужди от обучение на служителите в централно управление през специализирани програ-
ми и квалификации са преминали над 46 % от експертите в управлението.

Външни и вътрешни обучения през 2010 г.

Въпреки усложнената икономическа обстановка през 2010 г., с която фирмите трябваше 
да се справят, Пощенска банка продължи да инвестира в обогатяването на знанията и 
уменията на персонала си. Общият брой участници във вътрешни и външни обучения 
през 2010 г. е 3 816 души. Това означава, че много от служителите са преминали през 
повече от едно обучение в рамките на годината. 

Броят часове, посветени на обучения, се равнява на 54 359, а общият брой програми за 
обучение, реализирани през 2010 г., е 350. 

В контекста на цялостната стратегия на банката да развива вътрешно своите специали-
сти през 2010 г. акцентът беше поставен върху подготовката и провеждането на вътрешни 
програми, които съставляват 95 % от всички обучения за годината.

Юробанк И Еф Джи Прогрес

През 2010 г., след успешното начало на въвеждаща програма за нови служители в кло-
новата мрежа на „Юробанк И Еф Джи Старт“ и полученото признание на програмата 
от Българската асоциация за управление и развитие на човешките ресурси през 2009 г. 
усилията на отдел „Обучение и развитие” продължават в същата посока. Разработено 
е второ ниво на програмата, озаглавено „Юробанк И Еф Джи Прогрес“, насочено към 
хората, които са били повишени на нова длъжност. Програмата е структурирана отново 
в модули, а целта е да се обновят и надградят знанията, придобити по време на първото 
ниво „Юробанк И Еф Джи Старт“ (20, стр. 49).

Дългосрочни квалификации

През 2010 г. Пощенска банка продължи политиката си да предлага на хората с изключи-
телни постижения в работата си възможност за завършване на международно признати 
програми за квалификация, като ACCA, CFA, CIA, CISA, CIM и магистърски степени.

Harvard Business School

В подкрепа на усъвършенстваните методи за обучение Пощенска банка успешно за-
вършва втори цикъл на програмата за електронно обучение (e-learning) и усъвършенст-
ване на уменията на средното управленско ниво, провеждана съвместно с Harvard 
Business Publishing, подразделение на магистърския факултет по бизнес администрация 
на Харвардския университет. Целта на програмата е била да осигури на мениджърите 
основните умения, които да ги превърнат в ефективни лидери, като значително да под-
сили междуличностните им комуникационни умения, възможностите им за решаване на 



165

проблеми и мотивиране на преките им подчинени. Обучението е включвало 9 модула, 
като предлага интерактивни онлайн казуси, резюмета на най-добрите практики за уп-
равление на хора и статии на Harvard Business Publishing. През 2010 г. общият брой на 
мениджърите на средно управленско ниво, които успешно са завършили програмата, е 
нараснал до 36.

Развитие на потенциала на служителите

През 2010 г. успешно е стартирал проект за развитие на потенциала на служителите от 
Корпоративно банкиране за малък и среден бизнес, работещи в бизнес центровете в 
София. Проектът е насочен към оценка на текущите знания и умения и потенциала на 
всеки служител за по-нататъшно развитие в рамките на организацията. Целта е била 
да даде на служителите ясна представа какво трябва да постигнат, следвайки специално 
разработения план за развитие. За по-нататъшно развитие на професионалните умения 
на специалистите по корпоративнo банкиране са организирани обучения за ефективно 
подготвяне на искания за кредити и кредитен анализ. Обучени са общо 74 души (20, 
стр. 50).

Обучения на ЕБВР

През 2010 г., като част от партньорството на Пощенска банка с Европейската банка за 
възстановяване и развитие (ЕБВР) и подписано споразумение за кредитна линия в сек-
тор банкиране на малък и среден бизнес, всички специалисти по малък и среден бизнес 
(SBB) са били обучени в областта на финансовите и кредитните анализи. В допълнение 
всички координатори-продажби са преминали през специализирано обучение, предназна-
чено за развиване на техните умения в насочване, мотивиране, управление и подготвяне 
на SBB специалистите, осигуряване на обратна връзка и коучинг.

Персонални банкери

Отдел „Обучение и развитие“ играе важна роля в реализацията на проекта за подготвяне 
на експерти „Персонално банкиране“ в търговската структура на банката. Заедно със 
съответните бизнес звена, специализираната програма за обучение е разработена с цел 
подпомагане на Персоналните банкери в новата им роля. До края на 2010 г. всички 73 
служители, назначени като специалисти „Персонално банкиране”, са завършили успешно 
специализиран едноседмичен курс за изграждане на продуктови познания, технически 
умения и компетенции за обслужване на клиенти.

Развитие на потенциала на служителите

Пощенска банка се стреми да насочва служителите си към дейности, които биха 
позволили пълното разгръщане на техния потенциал и осъществяване на професио-
налните им амбиции. Акцентира се и върху развитието на качества, които позволяват 
непрекъснатото израстване на служителите и съответно на цялата организация (20, 
стр. 51). 

Политиката за развитие на служителите в Пощенска банка дава възможност на хората 
от всички йерархични нива, които са доказали професионалните си качества, да бъдат 
повишавани не само в рамките на своето управление/клон, но и да бъдат преназна-
чавани на други позиции в организацията, стига да притежават изискваните за новата 
длъжност опит и професионални качества. 

Освен това, банката насърчава активното поведение на служителите и създава вътрешен 
пазар на труда, като позволява на хора, които желаят да променят основното си поле на 
дейност да стартират нова кариера в рамките на организацията. 
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Всички служители имат равни възможности да откликнат на обявите, публикувани на 
вътрешния сайт на компанията. През 2010 г. 196 работни позиции са обявени вътрешно 
(96,49 % от тях са заети вътрешно, а 4, 51 % отвън – стр. 51), а 49 % от всички свободни 
позиции са заети посредством вътрешен трансфер между различни звена в банката. 

Цялостното представяне на една компания безспорно зависи от индивидуалното пред-
ставяне и постиженията на работещите в нея служители. Следователно за Пощенска 
банка е изключително важно обективното оценяване на приноса на всеки един служи-
тел, което се извършва по време на годишната оценка на представянето и развитието. 
Годишната оценка има за цел да определи възнаграждение на служителите, което съ-
ответства на представянето им, и да спомогне за непрестанното усъвършенстване на 
уменията им.

Самата процедура за годишно оценяване гарантира прозрачност и обективност. Тя поз-
воля оценяване на служителите въз основа на позицията, която заемат, и взима предвид 
различното естество на изпълняваните задължения. Системата за оценяване не разглеж-
да единствено степента на покриването на заложените цели, но обръща внимание и на 
начина, по който са изпълнени задачите. По този начин се насърчава комуникацията 
между оценител и оценяван и се поощрява професионалното и личностното развитие на 
всеки служител. 

Всеки един служител на банката редовно получава оценка за своето представяне и въз-
можности за развитие на кариерата (20, стр. 52).

Свобода на сдружаването и колективното договаряне

Пощенска банка гарантира основните права на служителите си, включително свободата 
на сдружаване и колективно договаряне в съответствие с българските закони. Тези прин-
ципи са отразени в договорите на служителите и политиката за управление на човешките 
ресурси.

Всички служители на Пощенска банка са включени в колективен трудов договор. 
Колективното трудово договаряне е част от общата структура, допринасяща за отговор-
ното управление на институцията.

Възнаграждения и социални ползи

Политиката на заплащане и допълнителни социални придобивки на Пощенска банка е 
разработена с цел да бъдат привлечени, наети и задържани висококвалифицирани про-
фесионалисти. Тя се основава на следните принципи:

• вътрешен баланс,
• признание на личните качества на всеки служител,
• предоставяне на равни възможности за развитие,
• възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати и 
• конкурентоспособност.

Затова възнаграждението на повечето служители представлява сбор от фиксирана и 
променлива част. Фиксираното възнаграждение се отнася до основната заплата, която 
съответства на образование, опит и отговорности на отделния служител, както и на ни-
вото на заплащане и важността на тази позиция на пазара на труда. От друга страна, 
променливото възнаграждение е допълнителна сума, която се добавя към основната 
заплата като награда за отлично представяне и резултати (20, стр. 53).

Пощенска банка прилага и групови схеми на допълнително материално стимулиране, 
които се отнасят към дейността на клоновата мрежа и бизнес центровете, както и на 
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продажбените звена в централата. Тези програми възнаграждават успеха на ниво клон/
отдел и оттам изключителното индивидуалното представяне.

Социални придобивки за служителите и техните семейства

Пощенска банка съзнава социалната значимост на ролята си на ключов работодател и 
е решена да предоставя на кадрите си различни придобивки, които далеч надхвърлят 
изискванията на трудовото законодателство на страната. В тази връзка банката е въвела 
и се стреми да допълва последователната си политика на предоставяне на допълнителни 
социални придобивки на своите служители. Прилагат се и се следи спазването на стрикт-
ни стандарти за безопасност на работното място. Банката предоставя подкрепа за своите 
служители и техните семейства в непредвидени ситуации. 

Всички служители на финансовата институция ползват допълнително здравно осигуря-
ване в частен фонд, чиято цена се покрива изцяло от рабoтодателя. Допълнителното 
осигуряване покрива стойността на лечението в случай на необходимост. Служителите 
могат да сключат договор и за допълнително осигуряване на член от семейството им 
при преференциални условия. 

Банката предоставя на своите служители допълнителна застраховка „Живот”, предвижда-
ща покриване на разходи при настъпило застрахователно събитие (20, стр. 54). 

Наред с това, значителен плюс за служителите на Пощенска банка е възможността да 
се възползват от продуктите и услугите на институцията при преференциални условия. 
Това включва жилищни и потребителски кредити, кредитни карти, овърдрафт, интернет 
банкиране. Служителите не заплащат такси и при извършването на повечето банкови 
операции като парични преводи, теглене на пари и др.

Здравословна и безопасна среда

Пощенска банка не само стриктно се придържа към всички стандарти за безопасност на 
работното място, предвидени в законодателството, но също така предприема допълни-
телни мерки, за да защити здравето на своите служители. 

Пощенска банка работи в тясно сътрудничество със служба по трудова медицина, 
за да гарантира безопасността и здравето на своите служители по време на работа. 
Съвместно се извършва оценка на риска за здравето и безопасността на служителите, 
включително и при промяна на условията на трудовата дейност на работните места и 
при въвеждане на нови технологии. Компетентни специалисти от службата по трудо-
ва медицина отчитат степента на установения риск, характеристиките и причините за 
възникването му, както и възможностите на работодателя за инвестиции. Службата по 
трудова медицина извършва измерванията на факторите на работната среда (осветле-
ние, шум, микроклимат) и електроизмервания. Тя консултира и подпомага Пощенска 
банка при организирането на предварителните и периодичните медицински прегледи 
на работещите.

Диалог и участие

Вътрешни комуникации

Последователна, непосредствена и многопосочна, вътрешната комуникация е от осо-
бено важно значение за Пощенска банка. Затова банката се стреми към постоянна, 
прозрачна и двупосочна комуникация, която изгражда взаимно доверие и доприна-
ся за налагането на единна корпоративна култура, която оценява личните усилия, 
принос и познания, и насърчава екипния дух и работа (20, стр. 55). Навременният 
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и ефективен информационен поток в рамките на организацията е основна предпос-
тавка за успехите є. Вътрешните комуникации помагат за подобряване на работната 
среда, засилват връзката между отделните служители и насърчават сътрудничеството 
помежду им и съответно водят до по-ефективен работен процес. За да се постигнат 
тези цели, Пощенска банка редовно осъществява следните вътрешнокомуникационни 
инициативи:

Списание „Our Bank”

Списанието „Our Bank” е основен канал за вътрешна комуникация, който запознава слу-
жителите с информация за нови продукти, дейности, инициативи, финансово представяне 
на банката, както и с цялостния социален принос на финансовата институция.

През 2009 г., в опит да се намали негативното въздействие върху околната среда и да се 
създаде платформа за незабавно разпространение на актуална информация за органи-
зацията, отдел „Корпоративни комуникации” на банката създава електронен бюлетин, 
който се изпраща по електронната поща до всички членове на екипа. По този начин пе-
чатното списание „Our Bank” започва да се издава само на тримесечна база. Списанието 
на банката е напълно променено, така че да съдържа по-задълбочени и аналитични 
материали, както и страници с по-персонална насоченост, с чиято помощ служителите 
опознават по-добре колегите си.

Имейли до всички служители

Винаги, когато е налице важна нова инициатива или информация, която трябва да стане 
достояние на членове на екипа на банката, тя се съобщава незабавно на всички служи-
тели по електронната поща. Често по този начин се оповестяват постижения на отличи-
ли се колеги или се съобщават инициативи за подкрепа на служители, или членове на 
семействата им със здравословни проблеми (20, стр.56).

Срещи на клоновата мрежа

Традиционните конференции на управление „Клонова мрежа” се провеждат два пъти 
годишно. Срещите обединяват всички мениджъри на клонове на Пощенска банка, 
ръководители на бизнес звена и ръководството на банката. По време на срещите се 
очертават и обсъждат основните стратегически приоритети за предстоящите месеци. 
Освен това срещите дават възможност на мениджърите на клоновете да споделят с 
висшия управленски състав проблеми, с които се сблъскват в ежедневната си работа. 
В икономическите условия на 2010 г. значението на подобни форуми нарасна, тъй като 
стана жизненоважно ръководството на банковите клонове да е запознато със стратеги-
ческите приоритети на цялата институция. На проведена в края на 2010 г. среща бяха 
наградени най-добрите клонове на банката в 10 категории

Вътрешен конкурс „Идейно с Пощенска банка” 2010

Изпълнителният комитет на банката инициира вътрешно състезание за предложения за 
подобряване на работата в организацията от служителите, които познават работния про-
цес най-добре. Чрез специално създадена бланка във вътрешния интранет хората в орга-
низацията изпратиха свои идеи в следните области – оптимизация на работните процеси, 
подобряване на обслужването и намаляване на разходите. Авторите на най-добрите идеи 
бяха наградени. Една от идеите вече е реализирана, а именно – създаването на „активна” 
система със свързана база данни, обединяваща всички работни информационни системи 
и позволяваща данните, въведени веднъж в общата система, да се ползват във всяка една 
от отделните системи. Идеята цели да се облекчи работата на служителите, както и да 
се подобри обслужването на клиентите. 
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Фактът, че ръководството на банката инициира насочена към служителите инициатива, 
с която да събира техни мнения и предложения, показва, че организацията цени високо 
ролята на служителите при търсенето на иновации и насърчава тяхната активност. От 
друга страна, служителите оценяват инициативата, защото тя дава достъп на хората с 
идеи за подобрение на организацията до мениджърите, взимащи стратегически решения 
(20, стр. 57)

За първи път тази година Докладът за корпоративна социална отговорност и устойчиво 
развитие бе заверен от независима трета страна. Финансовата институция ще се отчита 
на годишна база по показателите на GRI за измерване въздействието на организацията 
върху устойчивото развитие. При определяне съдържанието на отчета екипът на банката 
се е ръководил от принципите – същественост, включване на заинтересованите страни, 
контекст на устойчиво развитие и пълнота, установени от Напътствията на Глобалната 
инициатива за отчитане. (20, стр. 77)

Извършен е „независим преглед за изразяване на сигурност на Доклада за Корпоративна 
Социална Отговорност и Устойчиво Развитие на Юробанк И Еф Джи Груп България. 
Този ангажимент за изразяване на сигурност е проведен съгласно изискванията на стан-
дарта за изразяване на сигурност АА 1000 AS 2008, издаден от AccountAbility и изисквани-
ята на Напътствията за Отчитане на Устойчивото Развитие, разработени от Глобалната 
Инициатива за Отчетност, версия 3 (GRI G3).“ (20, стр.81)

20.  Отчет за устойчиво развитие на „Аксел Шпрингер Ферлаг” АД за 2009 г.

20.1 Отчет за устойчиво развитие 2009 

Отчетите за устойчиво развитие документират най-важните социални, обществени, еко-
логични и икономически теми на едно предприятие. 

„Настоящият отчет за устойчиво развитие описва въз основа на индикатори и мерки раз-
витието през 2008 и 2009 г. Количествените данни са проверени от одиторското дружество 
„ПрайсуотърхаусКупърс” АД / PricewaterhouseCoopers AG (PwC).

„Аксел Шпрингер Ферлаг” АД (Axel Springer Verlag AG) отново публикува отчет за ста-
билността с равнище А+ („LEVEL A+“), отговарящ на настоящите максимални изисква-
ния на Глобалната Отчетна Инициатива – ГОИ (Global Reporting Initiative – GRI). Още 
през 2007 г. предприятието публикува като първо в света сред медийните фирми отчет за 
устойчиво развитие с равнище „А+“.

Какво е отчет за устойчивост?

Отчетите за устойчиво развитие възникват като продължение на развитието на публику-
ваните след 1990 г. екологични отчети на предприятията. Те засягат най-важните теми на 
устойчивостта и развитието є: социална, екологична и икономическа. Отчетът за устой-
чиво развитие, наред с годишния счетоводен отчет, е най-важният съставен елемент на 
информационната политика на едно предприятие.

От 2005 г. в Германия чрез ранглиста на обединението „Институт за екологично стопан-
ско изследване и Бъдеще, регистр. сдружение“ (Institut für ökologische Wirtschaftsforschung 
(IÖW) und future e.V.) се сравняват отчетите за устойчиво развитие на предприятията. 
Това съревнование е продължение на проведените класирания на екологичните отчети 
през 1994, 1996, 1998 и 2000 г.
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За отчетите за устойчиво развитие важат четири принципа:
1. Материалност: информацията в отчета трябва да покрива теми и показатели, кои-

то са свързани със значимите икономически, екологични и социални аспекти на 
организацията или оказват значително въздействие върху преценката и решенията 
на заинтересованите групи.

2. Пълнота: обхватът от материални теми и показатели и определянето на грани-
ците на отчета трябва да бъде достатъчно широк, за да отрази значимите иконо-
мически, екологични и социални въздействия на организацията и да позволи на 
заинтересованите групи да оценят нейното представяне в отчетния период.

3. Включване на заинтересованите лица: отчетната организация трябва да посочи за-
интересованите си групи и да обясни в отчета как отговаря на техните приемливи 
очаквания и интереси.

4. Контекст за устойчиво развитие: отчетът трябва да разкрива представянето на 
организацията в широк контекст за устойчиво развитие.

Кои предпоставки трябва да се изпълнени, за да отличи ГОИ даден отчет за 
устойчиво развитие с „Равнище А+“?

1. Данни за пълния профил на отчета
2. Представяне на управленски подход за всяка индикаторна категория 
3. Отговор на всички индикатори
4. Потвърждение на данните в отчета за устойчиво развитие от независим проверя-

ващ / одитор”. 

20.2 Списък на съдържанието (GRI Content Index)

ГОИ / GRI-списък на съдържанието

”Глобалната отчетна инициатива / ГОИ („Global Reporting Initiative“ / GRI) има за цел да 
създаде международно признати и сравними директиви за доброволна информационна от-
четност по икономически, социални и екологични критерии за резултатите. Инициативата 
е създадена през 1997 г. в сътрудничество с Програмата по околна среда на ООН (UNEP).

Предписаният от Ръководството по ГОИ списък на съдържанието (GRI-Content Index) 
трябва да помогне на потребителя да се ориентира в структурата на отчета за устойчиво 
развитие.

Стратегия и анализ

1.1 Декларация на най-висшестоящия вземащ решения в организацията (т.е. 
изпълнителен директор, председател на управителния съвет или друга висша 
длъжност) относно приложимостта на устойчивото развитие в организацията и 
нейната стратегия. 
Уводът на председателя на управителния съвет към Отчета за устойчиво развитие 2009 
г може да се намери в линк: http://www.axelspringer.de/artikel/Wir-wollen-mehr-Vielfalt-im-
Unternehmen_901054.html.

Допълващи обяснения от годишния счетоводен отчет за 2009 г. на „Аксел Шпрингер” АД:
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Стойностно ориентирано управление на предприятието

Стратегия на концерна „Аксел Шпрингер” АД с трите носещи колони – укрепване на 
водещата пазарна позиция в основния бизнес в немскоезичните страни интернационали-
зация и дигитализация – служи на висшата цел за устойчиво повишаване на фирмената 
стойност. Тя се постига чрез печеливш органичен растеж и фокусирана аквизиционна 
стратегия. Така е насочена и системата за управление. Въз основа на разработката на фи-
нансови и нефинансови индикатори за постиженията ние контролираме претворяването 
на стратегията на концерна. 

Нефинансови регулиращи величини

Нефинансовите регулиращи величини правят измерим успеха на „Аксел Шпрингер” АД 
относно клиенти, продуктово предлагане, процеси, сътрудници и устойчивост. При екологич-
ните и социалните критерии предприятието се ориентира към индикаторите на ГОИ / GRI.

Нефинансовите регулиращи величини не влизат в счетоводното отчитане на резултата 
на предприятието за стойностно ориентираното му управление. Те обаче своевременно 
предоставят информация за това дали стратегическите мерки показват желания ефект, а 
при потребност ни дават възможност да противодействаме с кратко време за реакция. 
Наред с това нефинансовите регулиращи величини могат да се разглеждат и като ранни 
индикатори за развитието на финансовите величини, тъй като те се отразяват в тях със 
закъснение във времето.

1.2 Описание на значимите въздействия, които организацията има за устойчивото 
развитие и свързаните с тях предизвикателства и възможности

Рискове по отношение на прилагане на екологични и социални стандарти в пред-
приятието: с оглед на растящото международно присъствие „Аксел Шпрингер” АД 
разработи каталог от социални стандарти. Тази „Международна социална политика“ 
е задължителна директива за социална интеграция и важи за всички дейности на 
спазването є, които могат да възникнат предимно при закупуването на рекламни 
средства, продуктови приложения, при мърчандайзинг и при продажба на лицензи 
за заглавия, а това води до огромна загуба на имидж. Икономическите рискове и 
шансове ще намерите в годишния счетоводен отчет 2009 (линк: http://www.axelspringer.
de/dl/300736/GB_DE.pdf ). 

Шансове / възможности: натрупаният след 1992 г. опит в управлението на устойчивостта 
действа като мотиватор и дава импулси. Той подкрепя между другото публицистичната 
достоверност, атрактивността като работодателска марка, иновативното откликване на 
очакванията на клиентите, както и, най-общо казано, оптимизирането на управленски-
те процеси. Обзор на акцентите дава матрицата на материалността (линк: http://www.
axelspringer.de/artikel/Frueherkennung-relevanter-Nachhaltigkeitsthemen_1184943. html ).

Организационен профил

2.1 Наименование на предприятието

„Аксел Шпрингер” АД е водещо мултимедийно предприятие в Европа, интегриращо пе-
чатни, онлайн издания и уеб-телевизия.

2.2 Основни търговски марки, продукти и/или услуги

Подробности може да намерите при „Медийно предлагане на „Аксел Шпрингер” АД“ (линк: 
http://www.axelspringer.de/media/index.html).



172

2.3 Организационна структура вкл. дъщерни и съвместни предприятия 

дигитални 
медии

"Аксел Шпрингер" АД

вестници 
национални

списания  
национални

печатни медии 
международни

услуги /
холдинг

сегменти

Пазарните сегменти отговарят на стратегическите акценти на предприятието: основен 
бизнес на немския печатен и дигитален пазар, и международен бизнес:

• Сегментът „Вестници национални“ обхваща национални вестници и рекламни 
притурки.

• Сегментът „Списания национални“ съдържа продаваните в Германия списания.
• В сегмента „Печатни медии международни“ са обхванати изнесените в чужбина 

вестници и списания. 
• Сегментът „Дигитални медии“ съдържа онлайн дейностите в Германия и чужбина, 

например порталите на групите „BILD” и „WELT”, както и дейностите и участията 
в сферата на радиото и телевизията.

• Сегментът „Услуги / холдинг“ обхваща собствените печатници на вестниците, 
участието в смесени обслужващи и холдингови функции.

2.4 Седалище на предприятието 

Аксел-Шпрингер Щрасе 65 
10888 Берлин

2.5 Брой на фирмите, в които работи организацията, и имената на страните, 
извършващи специални дейности или имащи особена връзка с разглежданите в отчета 
проблеми на устойчивото развитие.

„Аксел Шпрингер” действа в 36 страни: чуждестранните дейности са концентрирани 
в Източна Европа – в Унгария, Полша, Русия и Чехия, както и в Западна Европа – в 
Швейцария, Испания и Франция: много медийни продукти на издателството се предла-
гат под формата на лицензи в повече от 30 страни.

Устойчивостта е от значение в целия концерн. Националните и международните дъ-
щерни дружества на „Аксел Шпрингер” АД постепенно се включват в управлението на 
устойчивото развитие и стартират за целта собствени инициативи, като например съста-
вянето на отчети по ГОИ, ориентирани към специфичната им дейност.

Подробности за управлението на устойчивото развитие в „Axel Springer International“ 
може да намерите в линк: http://www.axelspringer.de/artikel/cw_artikel_nv_de_1392903.html.

2.6 Структура на собствениците и правна структура

Подробности за структурата на акционерите ще намерите в линк: http://www. axelspringer. 
de/ artikel/Aktionaersstruktur_43161.html.
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2.7 Обслужвани пазари (включително по географски признак, обслужвани отрасли и 
структура на клиентите) 

„Аксел Шпрингер” АД създава и разпространява качествени високостойностни информации 
във вестници, списания и чрез дигитални канали на пласмент. Широкият портфейл от медии 
обхваща утвърдени мултимедийни маркови семейства като групите на BILD и WELT. 

„Аксел Шпрингер” АД действа активно в 36 страни.

2.8 Големина на отчетната организация: 

Брой на наемните работници: 10.740 сътрудници
Приходи от продажби 2.611,6 млн. евро
Собствен капитал 1.196,8 млн. евро
Нетна задлъжнялост 193 млн. евро

Брой на предлаганите услуги: повече от 230 вестници и списания, над 80-онлайн 
продукта, участия в радио- и телевизионни предавате-
ли в 36 страни.

Източник: Годишен отчет 2009 г.

2.9 Значителни промени по време на отчетния период по отношение на размера, 
структурата и собствеността

През отчетния период 2008 – 2009 г. няма съществени промени по отношение на размера, 
структурата и собствеността на предприятието. 

Разширени подробности относно „Бизнес и рамкови условия“, „Стратегия и принци-
пи“, „Икономически рамкови условия“ и „Ход на бизнеса в концерна“ ще намерите в 
Годишния отчет 2009 г. на „Аксел Шпрингер” АД (линк:http://www.axelspringer. de/dl/300736/
GB_DE. pdf).

2.10 Получени през отчетния период награди

„Германска награда за устойчиво развитие 2008“ в категорията „Най-устойчиво закупува-
не“: наградата се дава, както посочва журито, за „многобройните инициативи, които особено 
в закупуването, са довели до значими подобрения на постиженията за устойчиво развитие“.

Германската награда за устойчиво развитие премира предприятия, които успешно свърз-
ват икономическия успех със социалната отговорност и опазване на околната среда – и 
използват дейностите за постигане на устойчивост за по-нататъшен растеж. Пред журито 
са били представени кандидатурите на 350 фирми, сред които повече от половината на 
водещите 30 предприятия на борсовия индекс DAX.

Трето място в ранглистата на oekom research: през 2008 г. специализираната за устойчи-
во развитие рейтингова агенция oekom research AG, Мюнхен, анализира 24 от водещите 
в света, листвани на борсите медийни предприятия. „Аксел Шпрингер” АД заема 3-то 
място след Британската телевизия ITV и британското научно издателство Reed Elsevier.

Параметри на отчета

3.1 Отчетен период

2008 и 2009 г.
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3.2 Дата на последния отчет

Август 2008 г. за годините 2006 и 2007 г.

3.3 Цикъл на отчитане

на две години

3.4 Лица за контакт относно свързани с отчета и неговото съдържание въпроси

Списък на лицата за контакт ще намерите в линк: http://www.axelspringer.de/artikel/ 
Ansprechpartner_901356.html.

3.5 Процеси за определяне съдържанието на отчета

От 1993 г. постоянно се сондират интересите, желанията и приоритетите на значимите 
заинтересовани лица / групи. Своят първи екологичен отчет „Аксел Шпрингер” АД пуб-
ликува през 1994 г. Като първа печатница в Европа с екологичен одит през 1995 г. е ва-
лидирана печатницата в Аренсбург. През 2001 г. е публикуван първият отчет за устойчиво 
развитие, одитиран от независима външна организация.

Интерес към управлението на устойчивото развитие проявяват предимно читатели, кли-
енти по рекламата и печатането, сътрудници, вложители на капитал, съседи, посетители, 
ученици, студенти, научни организации, държавни надзорни органи и регулатори, достав-
чици, НПО-та и медии.

Съдържанието на отчета следва от 1993 г. получените информации от този постоянен 
диалог със заинтересованите лица / групи (линк: http://www.axelspringer.de/artikel/ Stakeholder-
Management_1184965.html). 

3.6 Граници на отчета

Количествените данни в областта на околната среда се отнасят за печатниците в Германия 
и Унгария, за локациите / местоположенията Берлин и Хамбург, както и в Полша, 
Франция и Швейцария. Ако сферата на действие не е посочена изрично, всички данни 
важат за целия концерн.

3.7 Прецизиране на обхвата или границите на отчета

Няма особени ограничения.

Границите на този отчет по ГОИ 2009 г. се разширяват с включването на значими 
за устойчивото развитие аспекти особено на международните дъщерни дружества във 
Франция, Полша и Швейцария.

3.8 Значителни промени от предишните отчетни периоди в обхвата, границата или 
методите за измерване, приложени в отчета

Върху сравнимостта с предишните отчети за устойчиво развитие не е оказано отрица-
телно влияние.

3.9 Методи за измерване на данни и основите за изчисляване, включително 
основанията и методите за използване на показателите и другата информация, от 
която е съставен отчетът

• Данните за околната среда се събират в съответните местоположения и се предават 
на централния контролинг на концерна. Важен техен източник са редовно представе-
ните декларации по околна среда съгласно стандарта EMAS на германските печатни-
ци. Значимите екологични показатели на дъщерните дружества във Франция, Полша 
и Швейцария се набавят децентрално на място и се препращат на концерна-майка.
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• Числата за персонала се събират от статистиката по персонала във всички значи-
ми звена на предприятието, проверяват се и се публикуват в годишния отчет.

• Информациите за възможностите за назначаване, за повишаване на квалифи-
кацията във фирмата, за мерките за насърчаване на равните възможности и за 
подпомагане на сътрудниците се генерират в отдела по развитие на персонала и 
се публикуват в годишния отчет и на уеб-страницата.

• Редовната обмяна между реферата за устойчиво развитие в концерна и пълно-
мощниците за устойчиво развитие в отделните фирмени локации също е част от 
събирането на данни.

• Всички количествени данни се консолидират в централния контролинг на концер-
на, като се проверява истинността им и се предоставят за проверка от външните 
одитори / експерт-счетоводители.

3.10 Въздействие чрез ново представяне на информацията 

За еднакво представяне на изчисленията за причинените CO2-емисии на печатниците и 
издателствата в страната и чужбина се използва CO2-емисионния фактор на европейския 
микс на първичната енергия.

3.11 Промени спрямо предходните години

Включване на данните за устойчиво развитие на дъщерните дружества във Франция, 
Полша и Швейцария.

3.12 Списък на съдържанието по ГОИ / GRI Content Index

Онлайн линкове водят от табличното представяне към последващите и доуточняващи 
информации.

3.13 Външно верифициране на отчета

Одиторското дружество „ПрайсуотърхаусКупърс” АД / PricewaterhouseCoopers Wirtschaft-
sprüfungs gesell schaf АG провери количествените данни в отчета за устойчиво развитие 
2009 на Аксел Шпрингер АД. Обемът на поръчката и резултатът от проверката могат да 
се получат от Удостоверението за независимия икономически одит.

Отговорно управление, ангажименти и обвързаност

4.1 Управленска структура на организацията

Данни за „отговорно управление“ („Corporate Governance“) ще намерите в линк: http://
www.axelspringer.de/artikel/Corporate-Governance_43977.html. Те включват и деклара-ция за съ-
ответствие съгласно чл. 161 от Закона за акциите (линк: http://www.axelspringer.de/artikel/
Entsprechenserklaerung_43985.html). 

4.2 Оповестяване дали председателят на висшия ръководен орган е също и 
управител / изпълнителен директор 

Управителният съвет (УС) ръководи на собствена отговорност дружеството. Той се състои 
от четирима членове. Управителният съвет информира Надзорния съвет (НзС) редовно, 
актуално и в пълен обхват по всички значими за предприятието въпроси – планиране, ико-
номическо развитие, рискова ситуация и управление на риска. Всеки член на Управителния 
съвет трябва незабавно да информира Надзорния съвет за конфликт на интереси.

4.3 Независими членове на висшия ръководен орган

Надзорният съвет на „Аксел Шпрингер” АД се състои от девет членове, които се избират 
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от Общото събрание на акционерите. Той назначава Управителния съвет и го консултира 
при управлението на бизнеса.

4.4 Механизъм за предлагане на препоръки към висшия управленски орган от 
акционери и сътрудници

Акционерите имат възможност в рамките на Общото събрание да поставят въпроси и 
искания. На най-важните локации / местоположения сътрудниците са представени от 
работнически съвети. Сътрудниците имат възможност в рамките на управлението на 
идеите да правят предложения.

4.5 Връзката между заплащането на членовете на висшите ръководни органи и 
резултатите на организацията 

Твърдото възнаграждение отговаря на годишната основна заплата; наред с това членовете на 
УС получават служебен автомобил и средства за охрана като допълнителни услуги. Твърдото 
годишно възнаграждение се определя от срока на договора за назначаване и се изплаща на 
дванадесет месечни дяла. То се ориентира между другото от задачите на отделния член на 
УС, както и от актуалната икономическа ситуация, резултатите и бъдещите цели на концерна. 

Променливият дял на възнаграждението под формата на кешов / паричен компонент 
е ограничен и се ориентира към постиженията и резултатите на отделния сътрудник в 
рамките на индивидуалните цели и на целите на концерна. Целите на концерна са пе-
чалбата преди лихви, данъци, обезценяване и амортизация (EBITDA), индексът на удо-
влетвореността на клиентите на концерна и EBITDA в сегмента „Дигитални медии“. Тези 
цели на концерна се приемат всяка година от Надзорния съвет. Индивидуалните цели за 
измерването на резултатите на всеки член на УС се договарят директно с него от НзС, 
като това включва и паричния компонент на целите.

Дългосрочните променливи компоненти са под формата на два базирани върху акции 
елемента: на заложената през 2004 г. програма за участие на мениджмънта и на виртуал-
на програма за опции на акции от 2009 г.

(Виж в тази връзка – в рамките на Отговорното управление (Corporate Governance), 
декларацията от 2009 г. за съответствие с Германския кодекс за отговорно управление 
(линк: http://www.axelspringer.de/ downloads/23912/Entsprechenserklaerung_ 2009.pdf)

4.6 Използваните от висшия ръководен орган механизми за предотвратяване на 
конфликти на интереси

Всеки член на УС трябва незабавно да информира НзС за конфликти на интереси. 
Също и всеки член на НзС трябва незабавно да информира НзС за конфликти на инте-
реси. Виж също „Отговорното управление“ (линк: http://www.axelspringer.de/artikel/Corporate-
Governance_43977.html).

4.7 Експертиза на висшите ръководни органи в областта на устойчивото развитие

Съществуващият от 1992 г. в концерна реферат по устойчиво развитие е включен в зве-
ното на Председателя на УС. Отговорността за оптимизирането на съответните значими 
аспекти на устойчивото развитие се носи от ръководствата на подразделенията съответ-
но от ръководствата на дъщерните дружества. Те получават консултации от реферата на 
концерна по устойчиво развитие и се подпомагат от него при проекти.

4.8 Ръководство на организацията

Като единствено независимо медийно предприятие „Аксел Шпрингер” АД притежава фир-
мена конституция. Формулираните в нея пет принципа са основата на публицистичната 
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дейност. Те демонстрират основни обществено-политически убеждения, но не „заковават” 
мнение. Принципите се допълват от водещи идеи за гарантиране на журналистическата 
независимост в „Аксел Шпрингер” АД и международен каталог от социални стандарти. 

„Нашите фирмени ценности са фундамента за стратегическото и оперативното развитие 
на концерна. Те ръководят всеки сътрудник в работата му и са опората на фирмената ни 
култура. Тези три фирмени ценности са:

Творчество като решаваща предпоставка за журналистическия и икономическия успех.

Предприемачество в смисъл на идейно смело, собствено отговорно и ориентирано към 
резултати действие на сътрудниците и ръководителите. 

Интегриране спрямо предприятието, читателите, клиентите, сътрудниците, бизнес парт-
ньорите и акционерите. 

Фирмените ценности са били изходна точка при определяне на принципите на ръковод-
ство. Те ги конкретизират и ги правят мерило за всекидневните ни действия.”

Повече подробности за принципите и водещите идеи на предприятието ще намерите 
в съответните линкове (линк: http://www.axelspringer.de/artikel/Die-Fuehrungsgrundsaetze-der-
Axel-Springer-AG_1187070.html).

4.9 Процедури на висшия ръководен орган за контролиране на постиженията за 
устойчиво развитие 

Значимите за устойчивото развитие постижения и резултати се контролират от звената 
по контролинг, персонал, съответствие (Compliance), управление на риска. На всеки две 
години се публикува съответстващ на формата на ГОИ външно проверен отчет за устой-
чивото развитие. Годишният счетоводен отчет също съдържа количествена и качествена 
информация за устойчивото развитие. Към тях се прибавят и външно проверените де-
кларации по околна среда според екологичния одит на Европейската Общност (EMAS) 
за германските печатници и годишно публикуваните счетоводни отчети. 

4.10 Процедура за оценка на постиженията на висшия ръководен орган

Целевото споразумение и определянето на постигането на целите стават между Надзорния 
съвет и съответния член на УС.

4.11 Принцип на предпазливостта 

Общата отговорност за управлението на риска се носи от УС. За оперативните процеси 
на ранното откриване, оценката, управлението и документирането на риска, на опреде-
лянето и провеждането на подходящите насрещни мерки, както и комуникацията за тях 
отговарят съответните подразделения и концернови дружества.

4.12 Участие във и подкрепа на външни инициативи

От 1999 г. „Аксел Шпрингер” АД е първото медийно предприятие, което членува във 
Форума „Жени в икономиката“. С инициативата „Партньори по толерантност“ издател-
ството подкрепя от 1998 г. работата на фондация „Shoah“ на американския режисьор Стивън 
Спилбърг, която между другото създаде за германските училища CD-ROM за холокоста. 
През 2008 г. предприятието стана учредител на инициативата „Business & Biodiversity“.

4.13 Членства

„Аксел Шпрингер” АД е член на Федералния съюз на германските издатели на вестници 
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(Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV)) и на Съюза на германските издатели 
на списания (Verband Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ)). Трябва да се подчертае и ак-
тивната работа в работния кръг по устойчиво развитие на VDZ. Международните дъщер-
ни предприятия също са членове на съответните съюзи на издателите в своите страни. 

Повече подробности може да научите на линк: http://www.axelspringer.de/artikel/Engagement- 
fuer-die-Interessen-der-Medien_1185192.html).

4.14 Ангажирани от организацията заинтересовани лица / групи

Интерес към дейността на предприятието и неговите продукти в страната и чужбина из-
разяват особено читатели, потребители на медийните ни продукти и услуги, клиенти по 
рекламата и печата, сътрудници, вложители на капитал, съседи, посетители, ученици, сту-
денти, научни организации, държавни надзорни органи и регулатори, доставчици, НПО-та.

Повече подробности може да научите на линк: http://www.axelspringer.de/artikel/ Stakeholder-
Management_1184965.html).

4.15 Основа за избор на ангажираните заинтересовани лица / групи

Повече подробности може да научите на линк: http://www.axelspringer.de/artikel/ Stakeholder-
Management_1184965.html).

4.16 Подходи за въвличане на заинтересованите лица / групи

За отчитането на различните желания на заинтересованите лица / групи използваме раз-
лични информационни източници – проучване на пазара на читателите, анкетиране за про-
грамите за обвързването на клиентите, различните мнения на читателите, редовен обмен 
със Световния фонд за дивата природа (WWF), Грийнпийс (Greenpeace) и Прозрачност 
без граници (Transparency International) в страни като Финландия, Швеция, Русия, Канада, 
САЩ, Китай, Уругвай и Бразилия и вътрешни допитвания до сътрудниците.

Повече подробности може да научите на линк: http://www.axelspringer.de/ artikel/Stakeholder-
Management_1184965.html. 

4.17 Въпроси и съображения от заинтересованите лица / групи

Изводите от анализа на различните желания и съображения на заинтересованите лица / 
групи обобщаваме в матрица на материалността, от която следват насоките и основни-
те моменти на управлението на устойчивото развитие. Темите се представят в матрицата 
след оценка на тяхната значимост за заинтересованите лица / групи / предприятието.”

20.3 Управленски подход и показатели за представяне – сътрудници

Индикатори за Трудови практики и достойни условия на труд

ГОИ – управленски подход и показатели – сътрудници

„Следващите индикатори отговарят на G3-директивите на Глобалната отчетна ини циа-
тива за еднакво международно структуриране на отчетите за устойчиво развитие.
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Съкращението LA в номерата на ГОИ са за „Трудови практики и достойни условия на 
труд“ („Labour Practices and Decent Work“ (Arbeitspraxis und Arbeitsqualität)).

Управленски подход

ГОИ / GRI: Цели за цялата организация, които се отнасят до представянето от гледна 
точка на аспектите на заетостта и отношението им към международно признати стан-
дарти 

Творчество, предприемачество, интегриране. Тези три ценности определят самосъзнание-
то на „Аксел Шпрингер” АД. Те са мерило за всекидневната ни работа. Ние ръководим 
като създаваме поле за творчество, дефинираме цели и формираме промяна. Ние искаме 
и за напред да водим „Аксел Шпрингер”АД към предприемачески успех. Вниманието ни 
е насочено към нашите сътрудници, от които ние изискваме, които насърчаваме и оку-
ражаваме за самостоятелна работа. При всички наши дейности стриктно съблюдаваме 
правото и закона, както и фирмените директиви.

ГОИ / GRI: Фирмена директива – директива за цялата организация, в която се опреде-
ля как тя като цяло се задължава да спазва аспектите на заетостта

1. През 2008 г. в „Аксел Шпрингер” АД бяха въведени Ръководни принципи (линк: 
http:// www.axelspringer.de/artikel/Die-Fuehrungsgrundsaetze-der-Axel-Springer-AG_1187070. 
html). Те определят рамката за действие на ръководителите, създаваща предпостав-
ка за прозрачност на изискванията и очакванията към тяхната работа.

2. С оглед нарастващото международно присъствие на предприятието „Аксел 
Шпрингер” АД прие каталог от социални стандарти. Тази „Международна социална 
политика“ („линк: http://www.axelspringer.de/artikel/International-Social-Policy_ 1187108. 
html) е задължителна водеща идея за социално интегриране и е валидна в цял 
свят за всички дейности на предприятието.

ГОИ / GRI: Отговорност на организацията

Висшата отговорност за аспектите на заетост се носи от Управителния съвет на „Аксел 
Шпрингер” АД. 

ГОИ / GRI: Обучения и мерки за развитие на съзнанието 

Запазването и повишаването на конкурентноспособността на предприятието зависи в 
значителна степен от ноу-хау-то на сътрудниците и неговото развитие. Затова нашите 
семинари са ориентирани към стратегическите цели на предприятието.

ГОИ / GRI: Мониторинг

Постоянен мониторинг от мениджмънта по персонал в подразделенията. 

Данни и препратки за отчетния период 2008 + 2009 

Аспект: Заетост

LA1 Работни места по вид и страна

През 2009 г. в предприятието са били заети средно 10.740 сътрудници (без професионални 
ученици и доброволци) . 

Разбивката по вид и страна ще намерите на линк: http://www.axelspringer.de/dl/275732/ 
Konzernmitarbeiter_vf.pdf: ).
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LA2 Средно текучество на сътрудниците

През 2009 г. средната продължителност на принадлежност на сътрудниците към фирмата 
възлиза на 12,5 години (местоположения в Германия).

LA3 Придобивки за наетите на пълен работен ден

За локациите в Германия (= 71 % от сътрудниците) работническият съвет и фирменото ръ-
ководство са договорили каталог от девет страници за доброволни социални придобивки. За 
сътрудниците в чуждестранните местоположения важат съответно собствени споразумения. 

Аспект: Отношение между наемни работници и работодател

LA4 Дял на наемните работници, включени в тарифни договори (КТД) 

61 % от сътрудниците в местоположенията в Германия са обхванати от тарифни договори 
(КТД). Във Франция почти 100 % от сътрудниците на „Аксел Шпрингер” АД са вклю-
чени в колективното договаряне. Видът на тарифния договор (КТД) зависи от длъж-
ността на сътрудниците. Принципно се различават три колективни договора за следните 
групи от сътрудници: журналисти, ръководители в подразделенията Преса/Списания и 
Информация, както и други служители.

LA5 Срокове за информиране по отношение на съществени промени в предприятието 

Управителите, и съответно ръководителите по персонала, са в тесен контакт със сътруд-
ниците и техните представители и се срещат редовно или по повод разговори по раз-
лични теми. На специални мероприятия референти от фирмата обясняват въз основа на 
примери от практиката концепции, стратегии, планирани дейности и перспективи, които 
са от значение за бъдещето на предприятието или за развитието на отрасъла.

В рамките на вътрешната комуникация се съобщават всички важни промени, вкл. чрез 
имейл, интранет и др.

Aспект: Здраве и безопасност на работа (ЗБР)

LA6 Комисии по ЗБР

За всички въпроси и мерки, касаещи ЗБР, противопожарната безопасност и опазването 
на околната среда, отговарят инженерите по сигурността на съответните локации. Наред 
с това обучението и консултирането на сътрудниците е от важно значение.

LA7 Професионални заболявания и трудови злополуки

„Аксел Шпрингер” АД документира трудовите злополуки в местоположенията си в Германия 
и Унгария, както и в издателствата в Берлин (сътрудници на АД, B.Z. Ullstein GmbH, Berliner 
Wochenblatt Verlag GmbH, Axel Springer Medien Accounting Service GmbH, BILD digital GmbH), 
Хамбург (сътрудници на АД, ASV Vertriebsgesellschaft mbH, VVDG), Варшава. 

Разбивката по брой и дни отсъствия ще намерите на линк: http://www.axelspringer.de/dl/ 
275732/Unfallkennzahlen_vf.pdf.

LA8 Опазване на здравето

Предприятието счита здравето на сътрудниците за свой приоритет. За локациите в 
Германия например годишно се провеждат Акции за превенция на здравето (линк: http://www.
axelspringer.de/artikel/Gesunde-Mitarbeiter-fuer-ein-gesundes-Unternehmen_42375. html): „Здрав гръб“, 
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„Сърдечносъдова превенция“, „Управление на стреса“ и „Превенция на рака на кожата“. 
Наред с това се предлагат и специални акции, например за предпазване от рак на червата.

LA9 Споразумения за ЗБР с професионалните съюзи 

Фирмените споразумения се сключват на национално равнище. ЗБР в Германия се опре-
деля от различните, базиращи се на европейските директиви национални закони и поста-
новления. Те са оформени отчасти като рамкови предписания и позволяват в отделните 
поделения възможности за участие в управлението и конкретно регламентиране. 

Аспект: Обучение и повишаване на квалификацията

LA10 Средногодишни часове обучение за сътрудник и категория сътрудници 

Мерки за повишаване на квалификацията в „Аксел Шпрингер” АД в Германия 2009 

Средна продължителност на семинарите 2 дни по 7 часа 

Участие 9 066 участници по 14 часа 

Общ брой на учебни часове около 126 924 часа 

Разбивка по групи заети:

Повишаване на квалификацията в „Аксел Шпрингер” АД в Германия 2009

Групи заети участия

служители 6 573

промишлени работници 435

редакционни сътрудници 1 191

стипендианти, практиканти,  
пенсионери, външни 867

Повишаване на квалификацията в „Аксел Шпрингер” АД във Франция 2009

Групи заети Часове обучение общо

пласмент 210

редакция 289

администрация 505

практиканти 1 044

Повишаване на квалификацията в „Аксел Шпрингер” АД в Полша 2009

групи заети сътрудници  
общо

часове  
обучение общо

участие в  
обучение

учебни часове  
за сътрудник

висш мениджмънт  75 3 072 192 41

среден мениджмънт 186 3 440 215 18

сътрудници 710 12 352 772 17

Повишаване на квалификацията в „Аксел Шпрингер” АД в Швейцария 2009

групи заети сътрудници общо часове обучение общо

редакция 3 168

издателство 2 104
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LA11 Програми за учене през целия живот

Предприятието предлага на сътрудниците възможност да повишават квалификацията си. 
Програмата за развитие на персонала е достъпна на всички локации и при директни 
заявки се организира и провежда на място.

Подробност за програмите и мерките за развитие на персонала в Германия ще намери-
те в линк: http://www.axelspringer.de/artikel/Weil-Sie-es-wert-sind-Foerderung-in-der-Axel-Springer-
AG_42271.html). 

Пример от „Аксел Шпрингер” – Полша: в рамките на Университета за ефективно лидер-
ство (“University of Effective Leadership” (Akademia Skutecznego Przywództwa) през 2008 и 
2009 г. се осъществи програма за повишаване квалификацията на сътрудниците по про-
дажба на реклами. 

LA12 Процент на сътрудниците, редовно получаващи атестационна оценка на 
постиженията и планиране на развитието си 

„Аксел Шпрингер” АД в Германия предлага в рамките на променливото възнаграждение на 
сътрудниците си участие в системата за целеви споразумения. Ръководителят и сътрудникът 
решават съвместно дали едно участие има смисъл. Пак там се въведе пилотен проект за 
диалог за развитие, който представлява редовно провеждан, задължителен разговор между 
ръководителя и сътрудника относно личното му развитие като годишна обратна връзка.

По време на пилотната фаза през 2008 г. около 600 сътрудници от осем фирмени подраз-
деления са провели разговори за развитието си. През 2009 г. други 18 подразделения с над 
1 200 сътрудници са включени в този диалог за развитие. През 2009 г. той постепенно е 
започнал да се въвежда и в дъщерните дружества.

Във Франция и Швейцария 100 % от сътрудниците се атестират годишно. Във Франция 
това писмено се документира чрез „атестационен баланс“. В Полша през 2008 г. за вис-
шия мениджмънт е въведен проектът „360-градусова обратна връзка“. Пак там е плани-
рано системно атестиране на персонала от 2010 г.

Аспект: Разнообразие и равни възможности

LA13 Съставът на ръководните органи и разпределение на сътрудниците по категория 
според техния пол, възрастова група, принадлежност към малцинство и други 
индикатори за различие

Предприятието има обхватна програма за развитие на равните възможности. Тя съдържа 
различни мерки като например подпомагане на по-доброто съвместяване на семейството 
и професията. Като първо медийно предприятие в Германия от 1999 г. „Аксел Шпрингер” 
е член на форума „Жени в икономиката“ (линк: http://www.axelspringer.de/artikel/ Vernetzung-
ueber-Unternehmensgrenzen-hinweg_42359.html).

За своята политика на персонала, насочена към равните възможности, „Аксел Шпрингер” 
АД многократно е награждавано в Германия: през 1999 и 2001г. предприятието получи от-
личието „Total E-Quality“, а през 2005 г. – специалната награда на конкурса „Семейството – 
фактор за успех“ на Министерството на семейството, възрастните, жените и младежта.

На 10 ноември 2008 г. в общината в Хамбург се състоя тържественото връчване на удос-
товерения на всички предприятия, подписали до момента „Хартата на различието“
(линк: http://www.axelspringer.de/artikel/Chancengleichheit_1248721.html). Тази харта е ини-
циатива на Федералното правителство от 2006 г. и цели да даде знак за признаване на 
различието, за спортсменството и уважението на сътрудниците в предприятията. 
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Работен кръг „Равни възможности и различие“: От 1997 г. в „Аксел Шпрингер” АД в 
Германия съществува работен кръг „Равни възможности и различие“, в който на пари-
тетна основа участват по четирима представители на фирменото ръководство и работ-
ническия съвет.

Информация за сътрудниците на цялото предприятие по полов признак може да наме-
рите на линк: http://www.axelspringer.de/artikel/Kennzahlen-Soziales_1349949.html). 

LA14 Съотношение на основната заплата на мъжете и жените 

Предприятието се намира като концерн в конкуренция за квалифицирани сътрудници. 
Системите на заплащане се базират на постиженията на сътрудниците и на условията на 
пазара. Дискриминация, например по пол и възраст, се отхвърля. Възнаграждението се 
определя според вида на дейността, изхождайки от оценката на длъжността. При това се 
вземат под внимание индивидуалните постижения, професионалният опит и развитието 
на трудовия пазар.”

20.4 Приложение: Как се проверява отчет за устойчиво развитие?

Подход на одиторското дружество „ПрайсуотърхаусКупърс” АД

„Корпоративната отговорност предполага високо равнище на предприемаческа отго-
ворност, което обществото – причинено от разширяващата се глобализация – изисква 
все по-настоятелно. Съответствието с това желано равнище и днес е съществена пред-
поставка, за да се запази репутацията на предприятието и марката му. Предприятията, 
поставили си тази цел, водят интензивен диалог със своите заинтересовани лица и групи. 
Това са всички групи и лица, засегнати от дейностите на фирмата. Само този, който 
своевременно идентифицира техните изисквания и очаквания, може да ги отчита във 
фирмената стратегия и бизнес процесите.

Независима проверка на отчета за устойчиво развитие: Финя Верс (отдясно) и Инга Шламан (в средата) от 
одиторското дружество „ПрайсуотърхаусКупърс” обсъждат статистиката за произхода на хартията през 2008 
и 2009 г. с Хилдегард Кемпер (вляво) от „Централно закупуване на материали / Маркетинг на снабдяването”.

Оповестяването на стратегията и мерките за устойчиво управление на предприятието 
стават поради това все по-важни. Например почти всички от водещите 30 предприятия 
в борсовия индекс DAX публикуват отчети за устойчиво развитие и предлагат допълни-
телна информация в интернет.
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Принципите на добрата отчетност за устойчивото развитие

Насоките на Глобалната отчетна инициатива (Global Reporting Initiative (GRI)) съдържат 
обстойна и международно призната препоръка за съдържанието на отчетите за устой-
чиво развитие.За съставянето на отчетите важат преди всичко основните принципи за 
цялост/баланс, яснота, точност, актуалност/навременност, съпоставимост и надеждност. 

За подобряване на достоверността на отчетите за устойчиво развитие ГОИ препоръчва 
наред с внедряването на подходящи системи за управление и на одитни процеси завер-
ката на тези отчети от експерти.

Външната проверка дава както на заинтересованите групи, така и на фирменото ръко-
водство сигурността, че се отчита правилно, цялостно и подходящо. Проверката на сис-
темите и процесите, както и свързаните с нея заключения и препоръки, които са отразе-
ни в удостоверението за одита, често са изходни точки за оптимизиране на вътрешното 
управление на устойчивостта. 

Подход за проверка

Подходът на „ПрайсуотърхаусКупърс” за проверка на отчета за устойчиво развитие след-
ва принципно същите стандарти, както при проверката на другите икономически данни 
и процеси, например в рамките на одита на годишни и концернови отчети. Тези стан-
дарти са дефинирани в одиторското дружество в единен международен одиторски под-
ход. Особеността при одита на отчетите за устойчиво развитие е в това, че в Германия 
досега няма законови регламенти и предписания и поради това предметът, обхватът и 
стандартът за проверка се договарят индивидуално и се представят в удостоверението за 
проверката.

Подходът на „ПрайсуотърхаусКупърс” при икономическата проверка на отчет за устой-
чиво развитие е следният:

икономическа проверка на отчета за устойчиво развитие

      
  

      
             

проверка на количестевените   данни на отчета за устойчиво развитие 
2009 на Аксел Шпрингер АД

откриваща 
работна среща

заснемане на 
системите и 

процесите на 
отчетността

"дизайн на 
процесите"
"система на 

контрол" 

оценка на дизайна
процесите и на 

системата за 
контрол

оценка на 
процесите на 
отчитане за 

икономическите, 
екологичните и

социалните 
показатели 

вкл. чрез 
"наблюдение на

процесите" 
"проиграване" 

оценка на 
количествените 
данни в отчета, 

вкл. чрез 
"анализи" 

"проверка за 
доказване"

документиране и 
комуникиране на 
заключенията от 

проверката и 
препоръки 

издаване на 
удостоверение за 

проверката

       

Фиг. 69: Подход на „ПрайсуотърхаусКупърс” за проверка на отчет за устойчиво развитие 
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Предварителна проверка 

В началото на проверката на откриваща работна среща с възложителя се съгласуват 
подходът при проверката, необходимите документи, доказателства и партньори за кон-
такт, както и графикът. Това служи като основа за изработването на детайлна програма 
за проверка от ръководителя на одита.

Предварителната проверка включва заснемане на значимите системи и процеси на от-
читането на устойчивото развитие, както и оценка на пригодността им в съответствие с 
договорените критерии за оценяване (валидиране на процесите).

Проверка на процеса на отчетност

След това одиторският екип се убеждава за спазването на значимите процеси на отчита-
не и контрол в предприятието, особено на процесите за набавяне, качествено осигурява-
не и агрегиране на данните за отчета (валидиране на процеси).

Това може, в зависимост от комплексността на процесите, да стане чрез наблюдението 
или проиграването им. При това одиторът се убеждава, от една страна, чрез проверката 
на място в пълното и правилно набавяне на данните. От друга страна, се гарантира при-
добитото в предварителната проверка разбиране на процесите, че през цялата процесна 
верига в проверката ще могат да се включат съществените контроли до агрегирането на 
показателите и предоставянето им за отчета.

Допустимо, и в смисъла на ефективното провеждане на одита желано е използването 
на резултати от проверки на трети страни, доколкото те отговарят на изискванията на 
„ПрайсуотърхаусКупърс” за подхода и сигурността на проверката. 

Проверка на количествените данни

Проверката на количествените данни в отчета за устойчиво развитие се извършва 
допълващо чрез аналитични проверки – като например създаването и проверката на 
очаквани стойности и провеждането на анализи на тенденции и отклонения – както 
и класически проверки на документи. Това засяга предимно тези показатели, за които 
процесната проверка не им е дала достатъчна сигурност. Това може да касае също и 
отделни данни, при които проверката на отделния случай обещава по-голяма сигурност 
или ефективност.

Паралелно се извършва и преглед на проекта на отчета за устойчиво развитие, за да се 
оценят неговото съдържателно, изразно и оформителско съответствие с отчетните прин-
ципи на ГОИ , както и количествените данни в съдържанието на отчета.

Отчитане

В края на одита констатациите от проверката и евентуалните препоръки за по-ната-
тъшно подобряване на системите и процесите се обсъждат с възложителя и се издава 
удостоверение за одит. 

Удостоверението за независимия икономически одит на отчета за устойчиво развитие на 
„Аксел Шпрингер” АД за 2009 г. ще намерите на линк: http://www.axelspringer.de/dl/ 374646/
Axel-Springer_Bescheinigung.pdf).

(Цитат от удостоверението: Проверката на отчета е извършена съгласно International 
Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 – Международния одиторски стандарт за 
ангажименти за изразяване на сигурност – МСАИС )”. 
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21. Обучение на контролери по персонала – примери на учебни курсове 

21.1 Курс на „Германското дружество по ръководство на персонала” (ГДРП /DGFP) 

„Обучение на контролери по персонала“

Цена за членове: 4 750,00 €

Цена за нечленове: 5 870,00 €

място: Мюнхен х  Записване

номер: 8412204

дата: 13.09. до 14.09.2012  
17.10. до 19.10.2012  
29.11. до 30.11.2012  
16.01. до 18.01.2013  
15.03.2013 

статус: Има свободни места 

теми: 

13.09. до 
14.09.2012 

ГДРП– Обучение по контролинг на персонала – Модул I
проф. д-р Силке Викел-Кирш – Hochschule Rhein/Main

17.10. до 
19.10.2012 

ГДРП – Обучение по контролинг на персонала – Модул II
д-р Бернд Козуб – Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG

29.11. до 
30.11.2012 

ГДРП – Обучение по контролинг на персонала – Модул III
Сузана Щайнле – LANXESS Deutschland GmbH

16.01. до 
18.01.2013 

ГДРП – Обучение по контролинг на персонала – Модул IV
Фолкер Нюрнберг – IDT Biologika GmbH, 
Оливер Барта – Bosch Thermotechnik GmbH, 
проф. д-р Силке Викел-Кирш – Hochschule Rhein/Main

15.03.2013 ГДРП – Обучение по контролинг на персонала – изпит
д-р Бернд Козуб – Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG
проф. д-р Силке Викел-Кирш – Hochschule Rhein/Main

Целева група
Специалисти и ръководители на проекти от областите персонал и контролинг с практи-
чески опит в областта на персонала.

Учебни цели
При това обучение Вие ще научите как да разработвате и да реализирате концепции 
за контролинг на персонала, специфичен за предприятието. Обучението Ви предла-
га близък до практиката, компактен и същевременно пълен обзор по всички важни 
теми и инструменти на контролинга на персонала. Той Ви е нужен като контролери 
по персонала: Вие сте контролери и мениджъри по персонала и трябва да познавате 
едновременно базовия инструментариум на УЧР и съществените инструменти на кон-
тролинга. Вие придобивате умения правилно да избирате и да интерпретирате данни. 
Освен това научавате как да анализирате и представяте, ориентирано по целеви групи, 
резултатите на Вашата работа. В това обучение систематично се свързват теоретич-
ни и практически основи. Конкретни примери от практиката и многобройни групови 
упражнения са насочени към разработване на приложими концепции за решения и 
подобряват учебния трансфер. Заключителният изпит на обучението служи за контрол 
на резултата и трансфера. 

Модул I

Цели и полета на приложение 
• цели на контролинга на персонала
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• полета на приложение в практиката:
- стратегическо / оперативно,
- количествено / качествено,
- процесно / факторно ориентирано.

• организационно вграждане,
• форми на представяне на резултати от анализи,
• обзор на инструменти на контролинга на персонала, вкл. 

- информационна отчетност,
- портфейли,
- сценариен метод,
- анализ на взаимозависимости.

Количествен контролинг на персонала 
• показатели и системи от показатели,
• разходи за персонал,
• планиране на персонала.

Модул I I

Роля и саморазбиране на контролера на персонала 
• разпределение на задачите с другите звена,
• убедително представяне, аргументиране и преговаряне.

Статистически анализи

Качествен контролинг на персонала 
• полета на приложение и инструменти на качествения контролинг на персонала: 

портфейл на ЧР, анкетиране на сътрудници, 180°- обратна връзка,
• контролинг на обучението.
• качествен анализ на данни.

Модул I I I

Анализ и оптимизиране на процеси 
• портфейл на услугите,
• обзор на методи за калкулиране на разходи на услуги по УЧР, начисляваща калку-

лация – пресмятане на приноса за стойността – пресмятане на процесни разходи
• фокус върху пресмятане на процесни разходи,
• вътрешно начисляване на присъщи разходи и приходи,
• сравнителен анализ / бенчмаркинг.

Модул I V

Правни аспекти на контролинга на персонала 
• защита на данни,
• работнически съвет.

Въвеждане на контролинга на персонала 
• основи на управление на проект,
• стъпки за въвеждане на контролинга на персонала,
• интегриране и използване на електронна обработка на данни и информационни 

системи за персонала,
• фактори за успех при въвеждането и разширяването на контролинга на персонала.
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Роля на контролера по персонала при новото стратегическо насочване на работата с 
персонала

• кокпит на ЧР: използване на самообслужващи уеб-базирани / мобилни техноло-
гии от сътрудниците и мениджърите,

• управление на риска при персонала,
• модели на фактори за възникване на стойности: стойностно ориентирано УЧР
• сценарии / дългосрочно планиране,
• управление на човешкия капитал.

Представяне на резултатите от обработка на казус от участниците

Изпит

Учебни методи
Обучението е ориентирано към фирмената практика и същевременно дава необходимите 
теоретични основи. Чрез групова работа, представяне на резултатите от работата, диску-
сии по важни за внедряването въпроси Вашата професионална и методична компетент-
ност систематично се разширява. 

Организационни рамкови условия
Организационни указания на ГДРП / DGF за регистрация за обучения и за отмяна-
та є може да получите от Общите условия за доставка и плащане на дружеството / 
AGB. 

Изпит
Изпитът трябва да докаже, че участникът може въз основа на теоретичното и свърза-
ното с практиката съдържание на обучението да разработи концепция за специфичен за 
предприятието контролинг на персонала или да модифицира съществуваща концепция и 
целенасочено да я въведе в практиката.

Молим да носите за всички модули лаптоп. Предпоставят се следните базови знания:
• опит с най-разпространените инструменти за работа с персонала,
• познания по контролинг на персонала, отговарящи на съдържанието на семинара 

„Основи на контролинга на персонала“,
• основи на Ексел,
• основи на статистиката.

Специалните организационни указания за записването и отписването от учебни семи-
нари може да получите от нашите „Общи условия за доставка и плащане.” (виж 22)

21.2 Курс на „Австрийския Контролер-Институт” (Österreichisches Controller-Institut / ÖCI)

Курс „Контролинг на персонала“

        Семинар със сертификат 

Ø	Измервайте действеността и ефективността на Вашия персонал

Ø	Използвайте правилно контролингови инструменти за планирането на персонала

Ø	Изучете основите на пресмятането на разходите за персонала и процесните разходи

Ø	Дискутирайте факторите за успеха при въвеждането на контролинга на персонала 
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Ø	Разработете значими за персонала показатели

Ø	Успешно стиковайте управлението на човешките ресурси и контролинга

Водеща идея

Икономиката и управлението на персонала се занимава с най-важния ресурс на пред-
приятието – човекът като носител на цялото знание, опит и на всички ценности. Затова 
за тези функции в предприятието трябва да има интегриран процес на планиране и уп-
равление. Контролингът на персонала служи за това, приносът на персонала и на упра-
влението му да стане видим и да се осигурят информации за положителното влияние 
върху този принос.

Цел на семинара

Курсът по контролинг на персонала предоставя конкретно ноу-хау и ориентирани 
към практиката инструменти за работа в контролинга на персонала. Семинарът дава 
възможност за осъзнаване на ролята на контролинга в работата с персонала, за да 
се интегрират съществуващите инструменти на УЧР смислено в аспектите на кон-
тролинга. Целта е да се създаде връзка между УЧР и контролинга и да се онагледят 
контролингът на работата с персонала, както и присъщите разходи и приходи от 
персонала.

След този курс

Ø	ще знаете кои показатели на персонала са нужни за стратегически и оперативни 
решения за човешките ресурси,

Ø	ще можете да правите измерими и прозрачни постиженията на Вашите сътрудници,

Ø	ще познавате факторите за успеха при въвеждането на системи за контролинг на 
персонала,

Ø	 ще разбирате приложението на пресмятането на разходите за персонала и на 
процесните разходи,

Ø	ще сте в състояние да оформяте Вашите отчети с ориентиране към клиентите.

Участници

Курсът по контролинг на персонала е насочен към
Ø	ръководители и специалисти от УЧР, които искат да задълбочат знанията си и въз 

основа на практически казуси да получат нови идеи,
Ø	ръководители и специалисти от контролинга и финансите, които искат да разши-

рят знанията си по контролинг на персонала,
Ø	консултанти по персонал, които се занимават целенасочено с рекрутиране и раз-

витие на персонала.

Структура и съдържание

Курсът по контролинг на персонала се състои от четири модула, обхващащи общо шест 
дни. Учебното съдържание се представя не само под формата на специализирани до-
клади и изложения. Голяма роля се отделя на ориентираното към практиката предаване 
на знанията чрез интегриране, от една страна, на практически доклади, а от друга – из-
ползване на казуси и практически примери. Груповата работа и дискусиите допълват 
дидактичната структура на семинара. 
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Модул 1 Модул 2

Управление на човешките ресурси и  
контролинг на структурата на персонала

Контролинг на присъщите разходи и приходи на 
персонала

•	 		значение	и	дефиниция	на	контролинга	на	
персонала
•		стратегически	/	оперативен
•		количествено	/	качествен

•	 	взаимодействие	между	фирмена	стратегия	и	
стратегия на персонала

•	 	системи	от	показатели
•	 	интегриране	в	карта	на	показатели	за	ЧР
•	 	портфейл	на	сътрудниците	и	постиженията	им
•	 	демографски	промени
•	 	определяне	на	потребността	от	персонала	и	

планирането му
•	 	анкетиране	на	сътрудниците
•	 	контролинга	на	мотивацията	на	сътрудниците

•		текучество
•		удовлетвореност
•		обвързаност

•	 	управление	на	риска	при	персонала	

•	 	измерване	на	присъщите	разходи	за	персонал	с	
помощта на показатели

•	 	видове	присъщи	разходи	за	персонал
•	 	разходи	за	заплати	и	допълнения	към	нея
•	 	доброволни	фирмени	социални	услуги
•	 	измерване	на	приходите	от	персонала
•	 	характеристики	на	приходите	на	персонала
•	 	количествено	измерване	(статистики,	показа	

тели)
•	 	качествено	измерване	(атестации,	оценки)	
•	 	управление	на	присъщите	разходи	и	приходи	на	

персонала
•	 	отсъствия	и	текучество
•	 	оформяне	на	стимули
•	 	материални	стимули
•	 	нематериални	стимули

Модул 3 Модул 4

Контролинг на работата с персонала Внедряване на контролинга на персонала 

Пресмятане на процесните разходи в центъра на 
работата с персонала
•	 	основи	на	пресмятането	на	процесните	разходи	

на примера на процесите на УЧР
•	 	калкулация	на	присъщите	разходи	за	процесите	

на УЧР
•	 	вътрешно	разчитане	на	присъщи	разходи	и	

приходи
•	 	практически	пример:	въвеждане	на	контролинг	

на персонала

Контролинг на работата с персонала
•	 	контролинг	на	равнището	на	отделни	

мероприятия за персонала
•		разходи	за	мероприятията
•		ефективност	и	добавена	стойност	на	

мероприятията 
•		ефикасност	на	мероприятията

•	 	контролинг	на	равнището	на	стратегията	за	
персонала

•	 	информационни	системи	за	персонала
•		проблемът	с	контролинга	на	персонала
•		пример	на	живо	/	казус

•	 	информационна	отчетност
•		многообразни	полета	на	действие
•		инструменти	на	контролинга	на	персонала
•		стиковки	/	интерфейс
•		инструмент	за	качество	на	информацията
•		открита	комуникация

•	 	стратегически	контролинг	на	персонала
•		ново	проектиране
•		участници	и	времеви	хоризонт

•	 	рефлексия/отразяване	–	трансфер	на	
съдържанието в практиката

Лектори

1. маг. Матиас Харват – концерново управление на персонала, Novomatic AG

2. проф. д-р Волфганг Елзик – Икономически университет – Виена / WU Wien

3. маг. Михаел Файст, Head of CEE Planning & Standards, Bank Austria Uni Credit Group

4. маг. Александър Хайн, управител prevero Österreich GmbH

5. д-р Флорентине Майер, асистент в NPO-Institut, WU Wien

6. прокурист маг. Роман Шлосер, Raiffeisenlandesbank NÖ – Wien AG

7. проф. д-р Силке Викел-Кирш, професор по персонал и организация, Fachbereich 
Design, Informatik Medien, Hochschule RheinMain Wiesbaden 
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8. Сузана Цита, Regional HR Controlling & Data Management CEE, Henkel Central 
Eastern Europe GesmbH

„Който нищо не измерва, не може да управлява! Аз съм убеден, че контролингът на пер-
сонала в бъдеще ще придобива все по-голямо значение за ефективното и съвременно упра-
вление на персонала. Затова и взех решение, в качеството се на ръководител на персонала 
на Райфайзен-Лизинг ООД, да завърша курса по контролинг на персонала на Австрийския 
Контролер-Институт. Качеството и многообразието от теория и практика ме убедиха, 
че тук се учи нещо полезно за най-важния ресурс на модерното предприятие в началото на 
третото хилядолетие – персоналът.“

Маг. Курт Фогт, ръководител „Персонал“ в „Райфайзен-Лизинг” ООД

Информация и записване

онлайн: www.oeci.at  
факс: +43/1/368 68 38  
телефон: +43/1/368 68 78/  
Имейл: anmeldung@oeci.at

Общите условия за доставка и плащане на „Австрийския Контролер – Институт” можете 
да намерите на линк: www.oeci.at. При запитване можем с удоволствие да Ви изпратим 
и писменната им версия (виж 23). 

22. Тенденции в управлението на човешките ресурси в Германия

Тенденциите в УЧР са важни теми, които в краткосрочен и дългосрочен план (до 5 го-
дини) поради променящите се обществени и икономически отношения, с голяма вероят-
ност ще играят роля в много предприятия. Те имат сериозно присъствие в различни спе-
циализирани издания, и предприятията, налагащи съвременни тенденции, ги интергират 
в работата на звеното по УЧР. Разпространено е схващането, че после много мениджъри 
по УЧР възприемат и признават тези тенденции (24, стр. 4).

Подходът за разработването на този материал на Германското дружество по ръководство 
на персонала (ГДРП / DGFP) е показан на фиг. 70.
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Фиг. 70: Подход на проучване на тенденциите в УЧР в Германия (24, стр. 8)

10-те тенденции в управлението на човешките ресурси: обобщение и поглед в бъдещето

Изводите от детайлния анализ на съдържанията на реномирани списания по УЧР, от 
работните срещи с експерти по УЧР, предимно от големи германски предприятия, и от 
последващото ги онлайн анкетиране на предприятия – членове на ГДРП / DGFP се кон-
центрират във водещи тенденции, които с голяма вероятност ще формират управлението 
на човешките ресурси през следващите години. 

При 10-те идентифицирани от ГДРП / DGFP тенденции на управлението на човешките 
ресурси става въпрос за теми като:

• Управление на таланти: за да се осигури конкурентоспособността на предприятия-
та и занапред трябва да се откриват, привличат и насърчават стратегически важни 
сътрудници, способни за достигане на високи резултати.

• Гъвкавост на работата с персонала: икономическата криза показа, че работата 
по персонала трябва в по-голяма степен да съдържа ориентирани към гъвка-
вост инструменти и че гъвкавите колективи са крайно необходими / неизбежни. 
Концепцията и въвеждането на тези инструменти, както и придаването на гъвка-
вост на структурите на персонала спадат към най-важните задачи за управлението 
на човешките ресурси в следващите години.

• Стратегическа насоченост на управлението на човешките ресурси: управлението на 
човешките ресурси на бъдещето допълнително ще се интегрира стратегически. То 
се ориентира към стратегията на предприятието и само се насочва стратегически. 
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Към това се отнася и фактът, че мениджърите по човешки ресурси укрепват своя-
та роля като бизнес партньори в предприятието. 

• Ефективно формиране на работата с персонала: в бъдеще за администрацията 
на персонала ще има на разположение по-скоро по-малко, отколкото повече 
финансови средства и затова толкова по-голяма е необходимостта работата с 
персонала да се организира ефективно и професионално с помощта на възмож-
ностите, които предлагат модерната администрация на персонала и информа-
ционните системи.

• Индивидуализиране на работата с персонала: към управлението на човешките ре-
сурси ще има все повече изисквания да реагира на нови и все по-плуралистични 
форми на работа и живот и да действа интегрирано в това отношение. Към това 
спадат целенасочени мерки за изискванията, които поставят различните генерации 
в предприятието, точно както и насочеността към изискванията, които възникват 
от културното многообразие в него (24, стр. 27).

• Създаване на работодателска марка (Employer Branding): задачата да се позицио-
нира собственото предприятие като атрактивен работодател ще играе голяма роля 
именно в бъдещето. За целта работодателската марка е важна стъпка, която може 
да се достигне чрез целенасочени комуникационни мерки, но също и чрез профе-
сионално управление на човешките ресурси в рамките на предприятието.

• Измеримост на работата с персонала: контролингът на персонала и сега е важна 
тема. В бъдеще още повече ще се повишава значението на задачата да се направи 
измерим персоналът и работата с него. Регулярното измерване на тази функция 
ще става все по-важно. Затова повече от голямо значение е съблюдаването на 
собствената логика на човешките ресурси. Тази логика означава, че не всички ус-
пехи на работата с персонала могат да се изразят в цифри, и поради това трябва 
да се използват други измервателни инструменти.

• Предаване на ценности и смисъл: за управлението на човешките ресурси се за-
дава задачата за интегриране на отговорността на предприятието в работния 
контекст. Към това принадлежи грижата за фирмените ценности, също както и 
приносите в реалната практика в областта на обществената отговорност. Заедно 
с това е поставена и задачата да се създадат смислови контексти за сътрудници-
те, които във все по-голяма степен ще мотивират своята дейност чрез извличане 
на важни ползи. 

• Развитие на ръководителите: ръководителите са един от най-важните двигатели 
за развитието на предприятието. Те трябва систематично да се квалифицират и 
подкрепят. Насърчаването на ръководната комуникация е важен градивен елемент 
за тази цел.

• Запазване на работоспособността на застаряващата работна сила: с оглед демо-
графското развитие ще става все по-важно да се запазва и да се насърчава рабо-
тоспособността на застаряващия персонал (тук роля играят например системният 
здравен мениджмънт или помощта при стресови ситуации) (24, стр. 28).

Тези анализирани от ГДРП тенденции показват не само, че управлението на човешките 
ресурси в Германия и в бъдеще ще бъде конфронтирано с многобройни и предизвика-
телни задачи. Те показват преди всичко колко всеобхватни са изискванията към управле-
нието на човешките ресурси. Цялостното обществено развитие упражнява силен натиск 
върху задачите на мениджърите по УЧР и те се конфронтират с очакванията да разпоз-
наят по-най-добър начин тенденциите на развитие, да ги пренесат в предприятието и да 
предложат решения. Ако мениджърите по УЧР са в състояние да осъзнаят обществените 
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промени, като например нарастващото индивидуализиране, промяната на ценностите и 
демографските промени, да имат правото и да им е позволено да внасят своето знание в 
стратегията на предприятието, тогава те могат да дадат важен принос за конкурентоспо-
собността на предприятието и за постигането на целите му. С представеното изследване 
на тенденциите ГДРП иска да даде на мениджърите по УЧР помощно средство и ори-
ентир за тази цел (24, стр. 29).

23. Тенденции в контролинга на персонала в Германия

Контролингът на персонала и в бъдеще ще е изключително важна съставна част на 
управленската функция в системата на УЧР в предприятието. Актуалните тематични 
акценти, като управление на риска на персонала, създадена добавена стойност от функ-
цията по УЧР, професионализиране на УЧР или демографски чувствителна политика 
по персонала са теми, които не могат да се овладеят без задълбочено информационно 
осигуряване. 

Значението на контролинга на персонала е извън съмнение, но не са ясни видът и на-
чинът, по който ще се извършва, как ще е интегриран в организационните процеси и 
кои актьори ще вземат участие в него. Наред с актуалните организационни развития, 
най-важните от които са обвързаност, близост до бизнеса и разделение на труда, могат 
да се открият и някои тенденции:

1. Контролингът на персонала на бъдещето ще се изпълнява все повече с разделение на 
труда

 Отговорниците за специфичните процеси на УЧР, бизнес партньорите и линей-
ните ръководители, както и тези за финансовия контролинг, ще станат актьори в 
контролинга на персонала, които ще бъдат координирани от „вталена” централна 
функция по контролинг на персонала. 

2. Контролингът на персонала на бъдещето ще се интегрира чрез обща информацион-
на основа, общи ИТ-системи и задължителни КИИ (ключови индикатори за изпъл-
нение)

 По този начин се създават общи ориентири, които са предпоставка за единна ко-
ординация на контролинга на персонала, осъществяван с разделение на труда.

3. Институционализирането на контролинга на персонала в бъдеще ще се разраства, 
както и възможностите за организационни интегрирания (25, стр. 267).

Много пътища водят към Рим – това е в сила също и за ефективния и ефикасен кон-
тролинг на персонала. Дори когато от професионална гледна точка изглежда уместно 
контролингът на персонала да продължава да е включен в УЧР, в бъдеще са мислими и 
други решения, като (частично) включване във финансовия контролинг.

Организационната структура на контролинг на персонала в бъдеще би могла да се 
ориентира към потребностите на различни вътрешни клиенти и да приеме следната 
форма:

• Отговорниците за частичните процеси на УЧР поемат контролингови дейности, 
отнасящи се за частичния процес (обучение, развитие, заплащане) с цел управле-
ние процесите на персонала.

• Бизнес партньори или ръководители използват ИТ-базирани системи или ин-
струменти (система от показатели за ЧР, пилотски кокпит, табло с инструменти 
за управление/Dashboard) с цел да управляват работата по персонала в бизнес 
звената.
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Фиг. 71: Тенденции на развитие при контролинга на персонала (25, стр. 268)

• Финансовият контролинг използва ИТ-инструменти на контролинга на персонала, 
за да интегрира получаваните от него резултати (разходи и брой на персонал или 
еквивалентни бройки на пълен работен ден) в цялостното планиране на предпри-
ятието (25, стр. 268).

• Централният контролинг на персонала поема отговорността за управлението на 
осъществявания с разделение на труда контролинг на персонала, координира ре-
шенията на общофирмено ниво, разработва и управлява системите на общофир-
мено равнище, предоставя единно дефинирани показатели и ИТ-системи за ЧР 
и консултира отговорниците за персонала, бизнес партньорите и ръководителите, 
както и финансовия контролинг по всички въпроси, свързани със задачите. Освен 
това той е треньор и консултант на ръководството на предприятието.

централен 
контролинг на 

персонала

функционален модел

бизнeсориентиран 
контролинг на 

персонала

факторно ори-
ентиран контро-

линг на персонала

процесноориенти-
ран контролинг на 

персонала

де
це

нт
ра

лн
о

управление на 
персонала

управление на 
осъществявания с 

разделение на труда  
контролинг на 

персонала 

координация на 
решенията на бизнес 

равнище

финансов 
контролинг

бизнес партньори / 
ръководители

контролингови 
инструменти за 

частичен процес 
(заплащане, 

обучение и др.)

управление на 
процесите, свързани 

с пeрсонала

ИТ - базирана 
система от 

показатели за ЧР

ИТ - инструменти за 
планиране

управление на 
работата по 

персонала в бизнес 
звената

планиране на 
разходите и броя на 

персонала

разработване и 
управление на 

системи

Фиг. 72: Контролинг на персонала, осъществяван с разделение на труда (25, стр. 269)
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Контролинг на персонала, осъществяван с разделение на труда

Този модел може да е само отправна точка за бъдещата насоченост на тази функция. И 
други модели също са мислими в зависимост от големината на съответното предприятие.

Все пак решаващи не са моделът, структурата, разделението на задачите, а единствено и 
само промяната на функцията, за да отговаря на задачите на бъдещето.

В сила е принципът: независимо в каква посока ще се развие УЧР, контролингът на 
персонала винаги е абсолютно необходим, защото само така УЧР може да се утвърди 
трайно като активен участник във формирането и вземането на решения в предприяти-
ето (25, стр. 270).

24. Заключение

Анализът на представените примери на практическо приложение на контролинга на 
персонала и на Глобалната отчетна инициатива води до следните констатации и изводи:

1. В немскоезична Европа този контролинг има своята теоретична обосновка, утвър-
дил се е като учебна дисциплина и намира все по-голямо конкретно практическо 
приложение в предприятия и публични институции.

2. Контролингът на персонала е проявление на финансовия контролинг като важна 
икономическа функция, отнасящ се до фактора персонал и управлението му, изра-
зено в отделните негови функции.

3. Примерите потвърждават, че той се налага преди всичко от икономически съобра-
жения:

• значението на персонала /човешките ресурси за създаването на добавената 
стойност,

• ролята на разходите за персонал за икономическите резултати,
• ориентирането на УЧР към създаване на добавена стойност, продиктувано от 

стойностната ориентация на мениджмънта,
• очертаващия се дефицит на човешкия ресурс, особено на квалифициран пер-

сонал.
 Контролингът на персонала служи непосредствено за повишаване на добавената 

стойност, а индиректно и за подобряване на конкурентноспособността, фирмените 
резултати, гарантиране на заетостта и мотивацията на персонала.

4. Причина за разпространението му са и нормативни изисквания и такива от страна 
на заинтересовани групи за прозрачност, отговорност и намаляване на риска, как-
то и самозадължаване на предприятията за прилагане на корпоративна социална 
отговорност, например чрез Глобалната отчетна инициатива.

5. Предприятията прилагат контролинга на персонала, за да управляват целенасоче-
но отделните функции, процеси, структури, поведения и мерки на УЧР.

6. Управленското счетоводство като основа на финансовия контролинг се явява мно-
го важно и за контролинга на персонала. Боравенето в практиката с понятия като 
разходно място, присъщи разходи за персонала, преки и непреки присъщи разхо-
ди, процесни разходи, фактори за възникване на разходи предпоставя познаването 
и владеенето им от страна на фирмения мениджмънт и контролерите по персонал. 

7. Бюджетирането на присъщите разходи, особено по функционални звена и разход-
ни места, е предпоставка за действен контролинг на персонала.
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8. Определянето на (почасова) цена за услугата на УЧР е задача на контролинга, 
базираща се на управленското счетоводство, което улеснява изпълнението на не-
говите обслужващи функции в ставащата все по-актуална тенденция за превръща-
нето му в бизнес партньор на другите функционални звена в предприятието.

9. Практикуваният контролинг на персонала покрива всичките му разновидности:
• оперативен и стратегически,
• количествен и качествен,
• факторен и процесен.

10. Оперативният (най-често количествен) доминира в почти две трети (73 %) от 
прилагащите контролинг на персонала предприятия в Германия, докато само 41 % 
прилагат стратегически (най-вече качествен) контролинг (27, стр. 5). Значението 
на оперативния контролинг на персонала във функционалните области развитие, 
големият растеж се очаква в областта на развитие на персонала. При стратегиче-
ския контролинг приоритетна ще бъде удовлетвореността на персонала.

11. Контролингът на персонала трябва да е помощно средство за ръководството. В 
тази си функция, той трябва да предоставя количествени данни относно:

• планирането на потребността от персонал,
• ефикасното и ефективно снабдяване, използване, обслужване, развитие, ръ-

ководство и освобождаване на персонала,
• оптимизирането на разходите,
• отчитането на производителността.

12. Интерпретирането на данните се прави заедно от контролинга на персонала и 
ръководителите. Контролингът на персонала предлага на ръководството само 
регулиращи мерки. Решението и провеждането им е задача на ръководството. 
Контролът на мерките става чрез контролинга на персонала.

13. Контролингът на персонала трябва да се занимава не само с данни, свързани 
с миналото, но и да бъде планиран като стратегически ръководен инструмент. 
Функцията му за ранно предупреждаване се оценява като особено важна.

14. Качественият контролинг на персонала се отнася до външния и вътрешния мар-
кетинг на персонала, ръководството, развитието, квалификацията му, мотивацията 
и удовлетвореността на сътрудниците. Възловият момент на качествения контро-
линг на персонала се намира преди всичко в анализа и интерпретацията на съ-
ществуващите информации.

15. Контролингът на развитието на персонала е част от контролинга на персонала 
и е отговорен за регулирането, съгласуването, планирането и контрола на разви-
тието, осигурявайки координацията с другите части от системата за управление. 
Координацията се отнася до съгласуването на отделни мерки за развитието на 
персонала със стратегията на предприятието. Освен това този контролинг осигу-
рява икономическото въздействие на функцията.

16. Разликата между развитието на персонала и мениджмънта се състои в това, че при 
развитието на мениджмънта целевата група са само действащите ръководителите и 
подрастващите ръководни кадри и поради това е част от развитието на персонала. 

17. Ръководителят участва в процеса за откриване на потенциали, развитие и пози-
циониране на сътрудника, от който следва подготовката в рамките на конкретен 
план. Фазите от идентифицирането до позиционирането във всеки модел на раз-
витие на мениджмънта са индивидуални за фирмите, като за всяка фаза могат да 
се определят измерващи величини за постигането на целите.
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18. За ефекта от развитието на мениджмънта във фирмата най-интересен е отгово-
рът на въпросите, колко процента от вътрешно заеманите длъжности са заети от 
кандидати, преминали през целия процес на развитие на мениджмънта и какво е 
текучеството при важните заемани ръководни длъжности.

19. Препоръчва се използване на стратегически и оперативни измерители за контро-
линга на развитието на мениджмънта и насърчаване на процесно ориентираното 
мислене за процесно ориентиран контролинг на развитието на мениджмънта.

20. Повишаването на квалификацията е основна дейност от развитието на персонала. 
Контролингът на повишаването на квалификацията е процес, който с помощта 
на съответните инструменти планира повишаването на квалификацията в пред-
приятието, регулира, контролира и се стреми към увеличаване на ефикасността и 
ефективността є, включвайки:

• контролинг на потребността и планирането,
• контролинг на изпълнението,
• контролинг на трансфера и
• контролинг на успеха (разходи и ползи)

21. В практиката тези видове на контролинга на квалификацията се проявяват чрез 
най-различни инструменти и методи: 

• сравнение на планов с фактически профил на изисквания към длъжността 
(знания, умения, компетентности),

• интранет платформа за информация, 
• електронно обработване на заявки за участие в учебни мероприятия през интра-

нет, което значително улеснява изготвянето на отчети и статистически анализи, 
• бюджет, електронно обучение, директна обратна връзка от обучаваните и 

обучителите след дадено мероприятие (вкл. нова оценка през интранет от 
самото предприятие две седмици след обучението),

• обсъждане на теми за развитие в рамките на разговора със сътрудниците,
• планове за развитие на сътрудниците,
• създаването на прозрачност в структурите на разходите за повишаване на 

квалификацията, 
• споразумение за обучение при желание за индивидуално повишаване на ква-

лификацията, 
• брифинги с външни обучители, 
• хоспитиране на учебни мероприятия от представители на УЧР, 
• оценка на учебно мероприятие, 
• представител за обучението във всяко звено на големи предприятия като 

партньор за контакт с отдела за повишаване на квалификацията, 
• треньорска роля (коучинг) на ръководителя при трансфера на наученото,
• централизирана и децентрализирана отговорност за повишаването на квали-

фикацията,
• засилване на собствената отговорност на сътрудниците за личното им и про-

фесионално развитие.

22. Като препоръки за развитието на този контролинг се предлагат:
• Насърчаване на процесно ориентирания контролинг на повишаването на 

квалификацията.
• Засилване на контролинга на трансфера.
• Създаване на контролинга на успеха.
• Обучение на ръководителите за всички фази на контролинга на квалифици-

рането.

23. За производствените предприятия е нужен контролинг на наличността на пер-
сонала за детайлно определяне на настоящата и бъдеща наличност на човешки 
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ресурси и постигане на нужната гъвкавост на предприятието първо като структура 
на трудовите договори, която може да се влияе от фирмата, и второ като дина-
мично боравене с работното време.

24. Първата степен на гъвкавост разглежда „дишащата фабрика“, която се разбира 
като предприятие, осигуряващо гъвкавост на реакцията при колебания в производ-
ственото натоварване, запазвайки своя квалифициран персонал, който управлява 
последователно според икономическите съображения, като се старае да гарантира 
пълно работно време.

25. Решаващият фактор за успешен контролинг на работното време е ефективното 
използване на персонала, в смисъл на постигане на съответствие между заетост и 
търсене, за да може да се управлява по-добре непостоянно възникващата работа. 
Това изисква информация за натоварването на капацитета и нуждата от извънред-
ни часове или промяна на плаващото работно време, за изпълнението на плана за 
отпуските. 

26. Контролингът на производителността на труда се отнася до производителността на 
човешкия производствен фактор. Тя се задава като планова величина от фирменото 
ръководство. Контролингът я наблюдава и чрез партиципативни мерки стимулира 
анализа на факторите и процесите, които влияят върху нейното развитие. Така се 
откриват пропуски в производителността, инициират се действия и се намалява пра-
хосничеството в производствените и бизнес дейности и се оптимизират процесите.

27. Определянето и управлението на производителността зависи и от правилното оп-
ределяне на добавената стойност в предприятието.

28. Информационната отчетност (репортингът) може да се интегрира добре, ако са 
известни изискванията и очакванията на потребителите на информация от кон-
тролинга, започвайки от нужните показатели до оформлението на отчетите по 
отношение на изразителност, яснота, разбираемост, многообразие.

29. Фокусът на информационно-технологичните системи за управление на човешкия 
капитал все още е насочен изключително върху административното отчитане на 
персонала. Това е грешка, защото тъкмо във времето на растящия недостиг на 
квалифициран персонал сътрудниците в УЧР-звената не могат да изпълняват ва-
жните стратегически задачи, ако нужните за целта данни не са на разположение. 
Това важи особено за текучеството, защото при липсата на знания и данни за него, 
не могат да се предприемат адекватни мерки за нужното обвързване на персонала 
с предприятието.

30. Балансът на знания не е баланс във финансовия смисъл, а документира използва-
нето на интелектуалния капитал и е фундаментален инструмент за систематичното 
му изследване. Балансът на знания установява в структурирана форма нематери-
алните ценности, като оптимално използване на ноу-хауто на сътрудниците, функ-
циониращи и мотивирани екипи и непрекъснато оптимизиран организационен и 
производствен процес, и поради това е ценен управленски инструмент както за 
вътрешно регулиране, така и за целенасочена външна комуникация.

31. Контролингът на снабдяването с персонал е едно от специалните полета на при-
ложение на контролинга на персонала. Функцията „Снабдяване с персонал” е част 
от УЧР, обкръжена е от маркетинга на персонала и включва две отделни подфунк-
ции „рекрутиране / набавяне” и „селектиране / подбор” на персонала.

32. Рекрутирането на персонала трябва да осигури получаване на кандидатури, които 
отговарят на профилите с изискванията чрез мерки за:
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• познаване на актуалната ситуация с персонала,
• проучване на пазара на труда,
• планиране на набирането на персонал,
• осъществяване на планираните мерки.

 Неговият контролинг е процесно ориентиран, действащ в оперативното измере-
ние, който се ориентира най-вече към величини като присъщи разходи, време, 
икономичност и резултати, прилагайки за отделните фази от процеса индикатори 
и показатели като: 

• време за изпълнение,
• време за вътрешна обработка,
• разходи по назначенията,
• качество на назначенията,
• ефикасност на каналите за рекрутиране,
• текучество при целевите групи.

33. Селектирането на персонала има за задача да подбере от постъпилите кандидату-
ри тези кандидати, които покриват най-пълно изискванията на вакантната длъж-
ност и обещават най-добри трудови резултати За целта звеното по УЧР разработва 
и прилага процедури и методи за подбор като:

• стандартизирани интервюта,
• биографични методи,
• професионални тестове,
• тестове за интелигентност,
• евентуално графологични експертизи,
• центрове за оценка на персонала (assessment centers)

 Контролингът му е насочен към определянето и управлението на разходите и по 
възможност – на постигнатата полза. Изводът обаче е, че не съществува контролинг 
на селектирането, насочен към паричната полза, защото проблемът с количестве-
ния паричен израз на трудовите резултати на назначените все още не е решен.

34. При контролинга на снабдяването с персонал се извършва начисляване на ус-
лугите по персонала чрез вътрешнофирмени разчетни цени, определени под 
формата на пресмятане на процесни присъщи разходи. Той се обвързва и със 
системата за управление на качеството като на всеки две или три години се пра-
ви одит на персонала, в смисъл на всеобхватен преглед на резултатите и проце-
сите на отдела по персонал. Прилага се и балансирана система от показатели за 
ефективност, със следните перспективи на развитие: процеси, клиенти, финанси, 
обучение и развитие.

35. Като недостатъци и проблеми на контролинга на снабдяването с персонал се посочват:
• разходите за внедряването и прилагането му,
• съпротивата при внедряването му поради прозрачността и възможността за 

контрол чрез него върху работата на сътрудниците от УЧР и мениджърите,
• недостатъчно развития и евтин софтуер за системата за контролинг на пер-

сонала, често изискващ разходно интензивни доработки на стандартен или 
фирмен софтуер, за да се опрости набавянето и обработката на данните

36. Като стратегически предимства на контролинга на снабдяването с персонал се 
изтъкват:

• гарантирането, че целите и стратегиите на предприятието се отчитат в зве-
ното по снабдяване с персонал и го подкрепят. Така приносът на отдела по 
персонал за успеха на предприятието става видим. 

• приносът за подобряване на акцептирането на звеното по снабдяване с персо-
нал, а оттам и на отдела по УЧР от фирменото ръководство и мениджърите. 
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Необходимостта от такова високо акцептиране не е самоцел или желание 
за изява на мениджмънта на човешките ресурси. То следва от променената 
стойност на тези ресурси днес и в бъдеще спрямо другите производствени 
фактори. То се проявява в организационното вграждане на УЧР във фирме-
ната йерархия и ресурсното му осигуряване.

37. В оперативната сфера се проявяват няколко предимства на снабдяването с персонал:
• Прозрачността на процесите се повишава от подготвената от контролинга на 

персонала документация.
• Съществено се подобрява управляемостта на мероприятията, процесите и на 

целия отдел по персонал. 
• Скоростта на частичните процеси и на общия процес на рекрутиране на пер-

сонал се повишава от показателите за време.
• Индикатори като например „Причини за напускане през пробния период” 

позволяват заключения за структурни и персонални проблеми в отдела по 
рекрутиране.

• Документирането на процесите и изчисляването на показателите в рамките 
на процеса позволяват сравнения във времето и с други предприятия.

• Всичко това води до по-добри икономически резултати и икономичност на 
рекрутирането на персонала.

38. Снабдяването с персонал зависи много от маркетинга му, защото ясната фирмена 
стратегия и творческата реклама предизвикват любопитство към предприятие-
то и съответно допринасят за неговата атрактивност като работодател, особено 
за квалифицираните кадри. Прилаганите от някои четири ключови компонента 
на предприятието – творчество, професионализъм, самообновяване и надеждност 
поставят съответни изисквания и към самото него. Така например от ключовата 
компетентност „творчество” възниква имидж-кампания за персонал „Търсят се: 
хора с оригинално мислене и други таланти”, която привлича върху себе си до-
пълнителното внимание на визираната целева група. По този начин марката на 
работодателя се подсилва и развива допълнително. 

39. Изведената от стратегията на предприятието стратегия по персонала е насочена 
към пет целеви области:

• формиране на ценностно ориентирана фирмена култура,
• управление на промени,
• управление на човешките ресурси,
• развитие на компетентностите,
• позициониране като атрактивен работодател.

 Последната е решаваща за успеха на предприятието като интересен работодател 
при подпомагането и стимулирането на творчеството на младите сътрудници. 

40. Макар че дейностите, извършвани при управлението на човешките ресурси, са база 
за създаването на добавена стойност от сътрудниците и с това са решаващи за 
осигуряването на конкурентни предимства, обвързването на този сектор в стратеги-
ческото намиране на решения на висше ръководно ниво се определя все още като 
недостатъчно. Причина за тази ситуация е липсата на инструменти, които да дават 
количествен израз на стойността на сътрудниците и да представят повишаването 
є чрез съответни мерки. Не винаги и целенасочено чрез квантифицирането на по-
вишаването на стойността на персонала при изпълнени мерки за развитието му се 
отчита потенциала за оценяване на човешкия капитал на предприятието.

41. Тъй като един единствен показател (какъвто например е случаят при Саарбрюкен-
ска та формула) не е в състояние да документира широкообхватните усилия за 
повишаване на стойността на човешкия капитал, се препоръчва използването на 
индуктивен индикаторен модел. При това се взема под внимание желанието на 
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контролинга на персонала не само да измерва човешките активи, а и да използва 
резултатите на „отчитането на стойността” в посока на ефикасно управление на 
човешкия капитал. За целта се прилага многостепенен индикаторен модел, изхож-
дащ от дефиницията на нематериалните активи на Свейби и основаващият се на 
него монитор на нематериалните активи. За да се постигнат и да бъдат измерени 
предварително желаните успехи, от целите на предприятието се извеждат целите за 
развитие на персонала. Използват се четири различни индикаторни класове (ИК), 
с чиято помощ наличната база от знания се определя, доразвива и доизгражда до 
желаните резултати чрез междинни успехи.

42. Многостепенната индикаторна система, наред с „информационното отчитане на 
стойността” на човешкия капитал, крие възможността за целенасочен контролинг 
на управлението. Това позволява ръководните кадри да се оценяват на базата на 
техните усилия за нарастване на човешкия капитал и да се изразява качеството на 
човешкия капитал.

43. Планирането на персонала интегрира потребностите на планирането на мерките 
на УЧР в изискванията на цялостното планиране в предприятието. Изходната 
база, наред с актуалната фактическа ситуация, е ситуацията с потребността от 
персонал, основаваща се на плановите разчети То води до планиране на снабдя-
ването с персонал (рекрутиране за вакантни места), използването на персонала 
(вътрешно изравняване между излишък и потребност от персонал) и на разходите 
за персонал (най-вече възнаграждението). Така определеният разход за персонал 
се включва в средносрочното планиране на предприятието.

44. Всеки ръководител в рамките на своята отговорност за разходното място най-точ-
но е отговорен само за управляваната от него част от разходите, които са съще-
временно свързани с плащане, така че по сметките на местата в счетоводството / 
контролинга могат да се осчетоводяват изключително и еднозначно действително 
отчетените факти. А допълнителните, непреки разходи за персонал се отчитат с 
начисляваща ставка.

45. Контролингът на отделните функции на УЧР най-често е факторно и процесно 
ориентиран. Задачата на факторното ориентиране контролинга на персонала е да 
консултира, активно да подпомага и да препоръчва мерки по отношение на коли-
чество, време, разходи и качество при измерването и анализа. 

46. Процесно ориентираният контролинг на персонала се занимава с ефикасното въ-
веждане на изискванията на клиентите във функционалните процеси за оптими-
зиране на работата по персонала. Това започва със създаването на прозрачност 
на присъщите разходи и приходи / резултати, определяне и анализ на съставните 
процеси, пресмятане на съответните процесни разходи, оптимизиране на процеси-
те, а чрез това и тяхната ефективност и ефикасност

47. За гарантиране на прозрачност например в административното обслужване на пер-
сонала, присъщите разходи се отчитат по разходни места. В рамките на пресмята-
нето на процесните разходи се дефинират главни процеси и им се определя цена. 
Тези услуги се описват в каталог на услугите със съответните цени на един сътруд-
ник. Съвместно с финансовия контролинг главните процеси и тяхното начисляване 
се отразяват в информационната система по разходни места с персонал. Всеки 
отговорник на разходно място започва да получава от този момент от отдела по 
УЧР разходите, възникващи и допълнително начислявани, представени разпределе-
но по главни категории. Наред с това в разходните места се отразяват разходите 
за преструктуриране, образование, социални услуги, допълнително обучение, работ-
ническия съвет. В рамките на краткосрочното планиране се калкулират вътрешни 
разчетни цени в зависимост от очакваните акценти в следващия период.
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48. Някои глобално действащи предприятия предприемат създаване на общ вътрешен 
център по обслужване (Shared Service Center) чрез съответна проектна организа-
ция, изхождайки от поставени задачи за 

• оптимизиране на процеси и инструменти на УЧР,
• повишаване на качеството и ефективността на обслужването,
• намаляване на процесните времена и разходи,
• внедряване на стандарти / процедури за дейностите по УЧР,
• повече прозрачност при предоставянето на информация за организацията и 

сътрудниците.

 Това предполага ясна процесна ориентация на анализа на функционалните про-
цеси (главни и съставни) на УЧР и обвързване с процесни присъщи разходи по 
разходни места. Прави се преценка на потенциала за спестяване.

49. Все повече се прилагат самообслужващи технологии (интерфейс) за сътрудника и 
мениджъра (СОС / ESSи СОМ / MSS) с цел:

• по-нататъшно прилагане на информационните технологии в УЧР,
• по-добро използване на инвестициите и
• по-бързо, по-производително и по-добро качествено изпълнение на админи-

стративните процеси.

 Изхожда се от тенденцията, че в бъдеще консултирането и работата в рамките на 
процесите на УЧР засилено ще става чрез интернет–портали и обслужващи горе-
щи линии.

50. Отчетите за устойчиво развитие съгласно Глобалната отчетна инициатива в частта 
си за „Трудови практики и достойни условия на труд“ не могат да се съставят без 
изчислени показатели, които са предмет на контролинга на персонала.

51. Съществуват стотици показатели по контролинг на персонала, но всяко предприя-
тие се стреми чрез проектен мениджмънт и организационно развитие да определи 
конкретно нужните за неговата контролингова система, да убеди засегнатите от 
тяхната полза и да ги внедри.
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