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Контролинг на персонала

презентационен материал

ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ

СОЦИАЛЕН
ФОНД

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013
„ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ”

BG 051РO001-2.1.09
„РАЗРАБОТКА НА ЕДИННА СТРАТЕГИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЪГЛАСУВАНИ ПОЛИТИКИ ЗА

РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В КОНТЕКСТА НА ЛИСАБОНСКИТЕ ЦЕЛИ И
КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на

Европейския съюз”

Този презентационен материал е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на
материала се носи от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и при никакви обстоятелства
не може да се приеме, че този материал отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 

Проектът е финансиран от Европейския социален фонд и Република България
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„Това, което не можете да измерите, не можете и да
управлявате”

Питър Дръкър (1909-2005)

Модерното професионално управление на
човешките ресурси / персонала се
характеризира с икономическо и бизнес
ориентиране. 

То може да дава приноси за успех на
предприятието само ако процесите и
факторите, причиняващи разходи и приходи
са прозрачни и управляеми. 

Затова професионализирането на УЧР
задължително е свързано с добре
функциониращ контролинг на персонала, 
който е функционално проявление на
контролинга на предприятието.

Исторически стъпки на контролинга

1880 г.: първо назначаване на контролер в частното
транспортно предприятие Atchison. Topeka & Santa Fe Railway
System.

1892 г.: General Electric Company създава първата длъжност на
контролер в индустриално предприятие.

1931 г.: В САЩ се създава “Controller`s Institute of America”, 
който по-късно като “Financial Executive Institute (FEI)”
допринася за определянето на задачите на контролера.

1954 г.:  Първа обява за контролер в Германия. В началото
водещи са дъщерните предприятия на американски фирми.

През 60-те и 70-те години на ХХ-ти век контролингът навлиза в
крупните германски предприятия. В края на тази декада той се
прилага в 90% от тях, като в предприятията от машинострое-
нето, електротехническата и автомобилостроителната
промишленост е представен организационно в 85% от
управителните съвети на предприятията. 



�

Насоченост на контролинга

• Подкрепа на фирменото ръководство чрез
координиране на планирането, контрола, информа-
ционното осигуряване и налагане на фирмената
политика за постигане и увеличаване на печалбата;

• Спазването на изискванията за отчетност;

• Контрол на производителността и ефективността
на отделните звена и подразделения;

• Подготовка и постоянно осъществяване на
разходно ориентирани мерки за рационализиране;

• Интегрирането на плановата, контролната и
информационната система на предприятието.

Основни характеристики на контролинга:

• Функция на информационно осигуряване (набиране,
преработка и проверка на информацията с оглед на
прилагането й (подкрепата) за управлението на
предприятието;

• Част от мениджмънта на предприятието, отговорен
за постигането на целите и насочен към ориентирано
към печалбата управление;

• Функция на координиране на системата на управление и
на процесните му фази с оглед на общофирменото
вътрешно съгласуване и интегриращо обвързване на
информационната, целевата, персоналната, плановата, 
контролната и организационната система.

управленска система на предприятието

целева система

организация планова и
контролна система

система  
на УЧР

информационна
система

контролинг

принципи на управление

производствена система
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Контролингът като част от управленската
система

сравнение

план / задание – отчет
(отклонение ?)

анализ на
отклоненията

предложения
за бъдещи
резултати

външни влияния

управление

ДЕФИНИРАНЕ НА ЦЕЛИ
(системообразуване)

КОНТРОЛ

АНАЛИЗ И ДЕЙСТВИЕ

КОНТРОЛИНГ

планови величини
(задание)

надхвърляне на
допустимия
толеранс

изпълнение

отчетни величини

(системообвързване)

Координацията се осъществява чрез

непосредствена личностна комуникация: 

• вертикално чрез лични разпореждания;
• хоризонтално чрез самосъгласуване;

и технократично определена комуникация: 

• програми,  определящи процеса за решаване на
проблема; 

• планове, определящи целите за решаване на
проблема.

Като част от управленската система и управленския цикъл
в предприятието контролингът има много важна
функционална задача за координация.

Тя е
 системообразуваща (създаване на координационни
предпоставки в управленската система) и

 системообвързваща (удовлетворяване на
конкретни координационни потребности).
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Функциите на контролинга са:

• аналитично документираща,

• прогнозна, планова и консултативна,

• нормираща и регулираща,

• контролна.

Целева задача на контролинга - ориентирана оперативно и
стратегически.

Видове контролинг с оглед на времевата му перспектива и
характера на обработваната информация:
• стратегически и оперативен контролинг,
• качествен и количествен контролинг.

Стратегически контролинг („да вършиш правилните неща”) -
дългосрочно ориентирано планиране, управление и контрол на
фирмените дейности. 

Качествен контролинг - стратегически ориентиран контролинг. 
- мислене в мрежа от въздействия (обкръжаваща среда –
предприятие - човек) 

- „контролинг на водещи идеи”, ориентиран материално и
нематериално; стремеж към удовлетворителна печалба.

Стратегически и оперативен контролинг

финансово
счетоводство

управленско
счетоводство

ревизия

краткосрочно средносрочно дългосрочно

минало

бъдеще
(план)

оперативно
планиране

настояще

Стратегически контролинг

Оперативен контролинг

стратегическо
планиране
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Количествен контролинг - оперативно ориентиран
контролинг. 

 Използване на икономическите фактори работна сила, 
средства и предмети за производство.

 Мислене във веригата от въздействия (доставка-
производство-продажба). 

 Стремеж към краткосрочно повишаване / максимизи-
ране на печалбата, т.е. количествен растеж. 

Количествен контролинг или „контролинг на
показателите” - материално ориентиран (печалбата трябва
да се управлява и увеличава)

Обектната ориентация на контролинга е насочена към

• системата за информационно осигуряване и

• плановата и контролната система.

Контролинговата информация обхваща цялата информация, 
която се събира или създава, обработва, съхранява и предава
за изпълнение на задачите на контролинга: 

• информация за самата система за контролинг („мета
контролингова информация”) и

• информация, която системата за контролинг създава, 
съхранява и предава („операционална контролингова
информация”).

Информацията в рамките на контролинговата
концепция следва от конкретно поставената задача и
субективната й интерпретация (ориентирана към
решения за обработка на информация).

Най-важната, основополагаща вътрешна
информационна база на контролинговата концепция
е управленското счетоводство в различните му
проявления.
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Контролинговата система е

реална субсистема на предприятието, която
изпълнява контролинговата функция. 

Елементи на контролинговата система са

• задачите,

• организацията и

• инструментите на контролинга

Структура на контролинга

цели на контролинга

задачи на контролинга

сумата от задачи на
контролинга

= функция на контролинга

концепция на контролинга

система на контролинга

системно ориентирани
задачи

инструменти

обработка на информация

институция
на

контролинга

длъжност на
контролера

Контролингът - определена функция в рамките на
управленската система на предприятия с координирана чрез
планове производствена система

Изпълняваната от контролинга функция е координация и
включва:
 структурното формиране на всички управленски подсистеми,
 съществуващите между тях съгласувания
 вътрешната координация на управленската система

Използване на инструменти и механизми, приложими от
управленската система и за първична координация на
производствената система

Цел на контролинга:
• повишаване на производителността и ефективността на
управлението;

• увеличаване на адаптационната способност към промените в
и извън предприятието.
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Концепции на контролинга с оглед на изискванията
към контролера:

• целевата ориентация към печалбата,
• координацията,
• адаптирането и иновацията.

Видове концепции:

1.    Ориентираната към печалбата концепция
Висша цел - гарантиране на печалбата във всички
решения, действия на предприятието и във всички
негови звена. 

Контролерите прилагат количествени информа-
ционни, планови и контролни инструменти.

2.   Информационно ориентираната концепция
Висша цел - координация на информационната
потребност, информационното снабдяване и
гарантиране. 

Насоченост на информационната система – към
потребностите на фирменото ръководство. 

Извод: необходимост от информационно-отчетна
система (репортинг), чрез която информацията да
стига по подходящ начин до потребителите. 

Въвеждане на електронна система за обработка
на информация – значение.

3. Планово и контролно ориентираната концепция счита, 
че създаването и целевото осигуряване на данни не е
достатъчно, за да се гарантира ползването им от
мениджърите. Затова е нужно участието на
контролера в плановите и контролни процеси. 

Наред с това на преден план излиза необходимостта
от координация между планирането и контрола, както
и с информационното снабдяване. Координацията се
разширява до тези три управленски системи.

Съгласуването се извършва както чрез създаването
на системи, които гарантират по-добра интеграция, 
така и чрез непосредственото участие в тези процеси.

4. Координационно ориентираната концепция включва
координацията в цялата управленска система, но
прави възможно и по-силното подчертаване на
специфичните контролингови аспекти.
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Функции на контролинга, с оглед на изискванията
към контролера:

1. Контролингът има обслужваща функция, защото
активно подкрепя мениджмънта.

2. Контролингът има целенасочваща функция, 
защото координацията е нужна за постигане на
фирмените цели, като те дават критериите по
които се ориентира самата тя.

3. Координацията изисква и адаптиране към
обкръжаващата среда на предприятието. От това
следва адаптиращата и иновативна функция на
контролинга.

Съставни части на контролинга:

• отчетност, ориентирана към решения,, 

• планиране и бюджетиране,

• отчетно-информационна система,

• система за електронна обработка на
информация.

Контролингът се основава на системата за счетоводна отчетност
на предприятието и преди всичко на управленското счетоводство, 
ориентирано към вземането на решения.

отчетност на предприятието

вътрешно, управленско
счетоводство

- пресмятане на при-
  същите приходи и
  разходи
- осчетоводяване на
  дълготрайни активи,
  материални запаси,
  заплати
- инвестиционни
  пресмятания
- определяне на вът-
  решната, присъща
  на основната дей-
  ност печалба

външно, финансово
счетоводство

- счетоводен баланс
- отчет за приходите
  и разходите (ОПР)
- приложение
- доклад за положе-
  нието
- определяне на тър-
  говската печалба

- данъчна деклара-
  ция
- определяне на да-
  нъчния облагаем
  доход (печалба)

планови разчети

- план
- планов баланс
- планов ОПР
- планови присъщи
  приходи и разходи

статистика
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Елементи на системата за отчетност в
предприятието

Отчетност на предприятието

Насочена навън Насочена навътре
отчита отчита

наличности потоци

имущество
/актив/

капитал
/пасив/

Баланс ОПР

приходи разходи

присъщи разходи присъщи приходи

видове
разходи

видове
приходи

Пресмятане по
видове, места, 
носители

Пресмятане по
видове, места, 
носители

Анализ на: ликвидността
рентабилността
баланса

Анализ на: отклонението на фактическите от
плановите величини

Планов баланс и ОПР
Финансов план и план за ликвидност

Анализ на разходи и приходи по видове, 
места и носители

Отчитане на краткосрочния резултат
Анализ на: отклонението на фактическите от

плановите величини

Планирани присъщи разходи
Планирани присъщи приходи

Основни понятия на отчетността

изплащане

разноска

разход

присъщ разход

(получено) плащане

постъпление

приход

присъщ приход

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11

13 14 15

12

16 17 18

Примери
1 – изплащане на задължение по кредит
3 – закупуване на материали на кредит
7 – закупуване на материали за попълване на склада
9 – влагане в производството на материали от склада

13 – дарение, ремонт на сграда, която не е необходима за производството
15 – калкулативни разходи

Разграничение на разходи и присъщи разходи

неутрален разход целеви разход

основен присъщ
разход

допълнителен
присъщ разход

друг / преизчислен присъщ разход

калкулативна заплата,
калкулативен наем

обусловено от предмета на дейност
разходване на стоки и услуги, срещу който
не стои присъщ разход

4. Присъщ разход, който не е разход

калкулативна амортизация,
калкулативен риск,
калкулативна лихва

обусловено от предмета на дейност
разходване на стоки и услуги, което във
вътрешното управленско пресмятане се
преизчислява / остойностява по друг начин
отколкото във външното финансово
пресмятане

3. Присъщ разход, срещу който стои
разход в друг размер (друг
присъщ разход)

преработени материали, 
заплати, осигуровки, 
застрахователни премии

обусловено от предмета на дейност
разходване на стоки и услуги, срещу което
стои присъщ разход в същия размер

2. Присъщ разход, който
е разход (присъщ
разход = целеви
разход)

теглене на печалба от
собственика от касата
• дарение
• продажба на машина под

балансовата стойност
• доплащане на данък

несвързано с предмета на дейност
разходване на стоки и услуги, срещу което
не стоят присъщи разходи

1. Разход, който не е
присъщ разход
(неутрален разход)

• неприсъщ
• извънреден
• апериодичен

примерпонятиеразграничение
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първични

начисляват се
пряко на

разходното място

Пресмятане по видове присъщи разходи (ПВР) 
(Какви присъщи разходи са възникнали?)

продукт, клиент, реализационен канал и
др.1, 2, 3 .. n

материални звена

преки материали, 
пряк труд

директно, пряко начисляване
на видове присъщи разходи

върху носителите

преки присъщи разходи

преки за
разходното място

начисляват се
непряко на

разходното място

индиректно, непряко начисля-
ване на видове присъщи
разходи върху носителите

разходи за персонал, наем, 
амортизации, лихви, заплата

на предприемача

непреки присъщи разходи

вторични

непреки за
разходното място

Пресмятане по места на възникване на
присъщи разходи (ПМР) 

(Какви присъщи разходи са възникнали?)

Пресмятане по носители на присъщи
разходи (ПНР) 

(Какви присъщи разходи са възникнали?)

производствени звена

управленски звена

търговски звена

Пресмятане на присъщи разходи в управленското счетоводство

Пресмятане на присъщи разходи в управленското
счетоводство

Пресмятане на видове
присъщи разходи (ПВР)

Какви разходи
възникват?

Пресмятане на присъщи
разходи по места на
възникване (ПМР)

Къде възникват
разходи?

Пресмятане на присъщи
разходи по носители (ПНР)

За какво възникват
разходи?

Структура на разходното управленско счетоводство

Общи присъщи разходи
- групирани по носители -

Помощни
места

Основни /
крайни места

преки
присъщи
разходи

непреки
присъщи
разходи

непреки
присъщи
разходи

Пресмятане на
присъщите
разходи по
видове

Пресмятане
на присъщите
разходи по
места на

възникване

Пресмятане
на присъщите
разходи по
носители

Общи присъщи разходи
- групирани по видове -
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Видове присъщи разходи (част)

според базата на
сравнение

общи разходи за период

единични разходи
(на бройка)

според влиянието
от производството

постоянни разходи

променливи разходи

абсолютно постоянни

интервално постоянни

пропорционални

прогресивни

дегресивни
според системата
на пресмятане

отчетни разходи

планови разходи

нормирани разходи

според причинно
обусловеното им
начисляване

преки разходи

непреки разходи

първични разходи

вторични разходи

регресивни

Образуване на разходни места:
• по функции на предприятието – материално стопанство, производство, 
управление, реализация / търговия,

• по звена на отговорност,
• по пространствени критерии,
• по отчетни съображения (отделни конкретни места), 
• по комбинация на четирите гореизброени принципа.

непреки разходи
общи

помощни
РМ

материални
РМ

производствени
помощни РМ

производствени
РМ I

производствени
РМ II

управленски
РМ

търговски
РМ

пър-
вични
раз-
ходи

преки
разходи
на РМ

непреки
разходи
на РМ

сума 1 = 

сума на
общи

помощни
РМ

сума на
материални

РМ

сума на
производствени
помощни РМ

сума на
производствени
главни РМ I

сума на
производствени
главни РМ II

сума на
управленски

РМ

сума на
търговски
РМ

прехвърляне на
общи помощни РМ

сума 2 = 

междинна
сума на

материални
РМ

междинна сума
на производ-

ствени помощни
РМ

междинна сума
на производ-
ствени главни

РМ I

междинна сума
на производ-
ствени главни

РМ II

междинна
сума на

управленски
РМ

междинна
сума на
търговски
РМ

прехвърляне на
производствени
помощни РМ

сума 3 = 
крайни разходи

крайна
сума на

материални
РМ

крайна сума на
производствени
главни РМ I

крайна сума на
производствени
главни РМ II

крайна
сума на

управленски
РМ

крайна
сума на
търговски

РМ

Формуляр за отчитане на непреките разходи в предприятието (ФОНРП)
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ФОНРП има следните функции:

• Разпределяне на първичните непреки разходи според
причиняването им по разходни места.

• Разпределяне на вторичните непреки разходите
(вътрешнофирмено разчитане на услугите).

• Определяне на начисляващите ставки на непреките
разходи за всяко главно разходно място чрез съотнасяне
на техните преки и непреки разходи.

Калкулационните начисляващи ставки на отделните разходни
места се изчисляват чрез разделяне на общите непреки
разходи на разходното място на единиците на ключовите
величини. 

Те служат след това за калкулацията (пресмятане на присъщите
разходи по носители).  

Пресмятане на разходи и покриващ принос за изделие

Основната идея на този инструмент е отчитането на степента на
производствена заетост и на ценовата ситуация на пазара. 

В краткосрочен план или при особени обстоятелства може да се
продава на цена, която покрива променливите разходи за
производство, но не и пълния дял на полагащите се на продукта
постоянни разходи „за готовност“. Цената, която донесе повече
от променливите разходи, допринася за покриване на
постоянните разходи. 

Абсолютната краткосрочна долна ценова граница на даден
продукт или услуга затова винаги е сумата от променливите
разходи. 

В дългосрочен план обаче трябва да се покриват пълните
разходи. От това следва, че дългосрочната долна ценова
граница е пълната себестойност на продукта.

Пресмятането на присъщите разходи по
видове, разходни места и носители с пълни и
частични присъщи разходи, както и
степенното пресмятане на покриващите
приноси

е много важно

като основа за бюджетирането и за вземането
на управленски решения, касаещи в голяма
степен и персонала.
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„Моят най-важен опит като мениджър е
познанието, че сътрудниците са най-ценното
имущество на предприятието и поради това

най-важния капитал за успеха. 

Това никога не са компютрите, роботите, 
техническите съоръжения, които водят към
дадена цел, а винаги хората, които създават и

претворяват концепциите.“

Вернер Нифер (1928-93), германски топмениджър, 
1989-93 г.: председател на Управителния съвет на

Мерцедес Бенц АД.

След 1980 г. контролингът все повече навлиза в
други икономически и управленски функционални
области.

От 1986 г. започва теоретическата обосновка и
практическото приложение на контролинга на
персонала в немскоезична Европа. Той се разглежда
като:

„обхватна, системна, целенасочена и интегрална
концепция за проактивно формиране, координиране
и развитие на свързаните с персонала системи за
планиране, контрол и информационно осигуряване с
оглед гарантиране на постигането на целите на
управлението на персонала“.

Причини за контролинга на персонала:

• Нарастване на значението на персонала за развитието на
предприятията като най-важен производствен фактор, който обаче
едновременно с това не е бил подчинен на икономическо и фирмено
управление и оценка.

• Растящо съобразяване с аспектите на персонала при оценка на
бонитета / кредитонадеждността от страна на банки, агенции за
рейтингови анализи, експерти и оценители на предприятия.

• Повишено вътрешно търсене на ориентирана към бизнеса
информация за персонала, подкрепяща решенията на мениджмънта.

• Интегриране на събираната информация за персонала в
управленския процес на вземане на решения.

• Продължаващо развитие на фирмения контролинг от оперативна в
стратегическа посока, свързано с включването на потенциали за успех и
качествени фактори, каквито са сътрудниците в предприятието.

• Нарастващо значение на стратегическите разсъждения за персонала.

• Институционализиране на УЧР като фирмена функция.
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Като специфичен за предприятието, интегриран
управленски процес

контролингът на персонала предоставя

с помощта на подходящи инструменти въз основа на
единна структурирана, определена в цялото
предприятие база от данни и показатели, 

регулиращи икономически и персонални импулси,

за актуалната и бъдещата работа с персонала, 
настоящето му използване и прогнозната му
потребност. 

Той подкрепя гъвкаво и постигането на целите на
предприятието и на УЧР.

Концепции за контролинга на персонала:

1. Пасивна, ориентирана към миналото концепция за контрол
на успеха на УЧР.

2. Аналитична концепция на присъщи разходи, икономичност и
успех.

3. Концепция, ориентирана на оперативно и тактическо
равнище.

4. Концепция, ориентирана към информацията и показателите.

5. Концепция за управленско обслужване, насочена към
бъдещето и ориентирана към действия.

6. Контролинг на персонала като всеобхватна концепция за
планиране и контрол.

7. Контролинг на персонала като еволюционен процес на учене.

Контролингът на персонала е обща напречна функция, 
пронизваща отделните функции на УЧР. 

В тази си функция той подкрепя планирането, регулирането, 
контрола и информационното осигуряване на всички функции
на УЧР.

Отделни функции на УЧР Общи функции на УЧР

Планиране на персонала

Инфор-
мация
за

персо-
нала

Контро-
линг на
персо-
нала

Марке-
тинг на
персо-
нала

Органи-
зация
на УЧР

Набиране на персонал

Използване на персонала

Развитие на персонала

Поддържане/запазване на персонала

Намаляване/освобождаване на
персонала



��

Функции на контролинга на персонала:

1. Формиращата функция показва чрез новата добавена стойност количествения и
качествен принос на УЧР за успеха на предприятието и дава стратегически
регулиращи импулси за постигането на фирмените цели.

2. Свързващата функция се проявява в ролята му на мост между звеното по персонал и
останалите звена на контролинга, за да се включат социалните компоненти в
целевата система и дейностите на другите звена.

3. В информационната си функция контролингът трябва да е в състояние да обхване и
обработи възможно оптимално количество информации за човешките ресурси.

4. Интеграционната и координационна функция контролинга на персонала осигурява
включването на звеното по УЧР в общите планови мерки на предприятието. 

5. Чрез функцията за ранно предупреждение контролингът трябва да е в състояние да
оценява и анализира стратегическите последствия от решенията, касаещи персонала.

6. С предприемаческата си функция той дава старт на инициативи, които се
съобразяват с икономическата ситуация на предприятието и доказано въздействат
на оптимизирането на отношението между разхода и прихода от персонала.

Равнища на контролинга на персонала

времеви схеми, калкулации

контролинг на
ефикасността

калкулативен
контролинг

бюджет, изчисляване
на присъщи разходи

приходи / 
присъщи
разходи

присъщи разходи / 
процес

присъщи разходи / 
период

производителност на
труда, индикатори

контролинг на
ефективността

Измерения и проявления на контролинга на персонала

процесно ориентиран
факторно ориентиран

количествен

качествен

оперативен стратегически
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Стратегически контролинг на персонала

 подкрепяща функция на стратегическото УЧР;
 претворяване на фирмената стратегия с помощта на
подходящи инструменти за набавяне, анализ и документация
на информациите;

 изграждане и запазване на потенциали за успех чрез
разработване и внедряване на стратегии за персонала с цел
оптимизиране на персонала като производствен фактор;

 принос за интеграция на персоналното измерение във
фирмената стратегия;

 осигуряване дългосрочното бъдеще на фирмата, при което
човешките ресурси се управляват както в количествено, така
и в качествено отношение;

 качествен контролинг на персонала - в центъра са
качествени процеси.

Стратегическият контролинг на персонала се ориентира към
ефективността („да се правят правилните неща”).

Оперативен контролинг на персонала

 подкрепяща функция на оперативното УЧР;
 насочен към всекидневния бизнес;
 изхожда от действията;
 насочен към повтарящи се работни процеси и задачи;
 насочен към количествени величини като основа на процеса
на регулиране;

 ориентиран към цели, на които може да се влияе в кратко-
срочен и средносрочен план,

 ориентиран главно към настоящето;
 количествено ориентиран – концентрация преди всичко
върху размера на присъщите разходи и икономичността;

 насочен към сравнение между план и отчет.

Основната оперативна цел на контролинга на персонала е
осигуряването на ефикасността на работата по персонала
(„правилно да се правят нещата”).

Количественият контролинг на персонала е

ориентиран към добиване, обработка и регулиране на
количествени показатели (т.н „твърди факти”). Това
са метрически величини, които описват количество, 
брой или честота на събития в числена форма
(например бройки, разходи).

Качественият контролинг на персонала е

ориентиран към добиване, обработка и регулиране на
качествени показатели (т.н „меки факти”). Тези
качествени данни са величини, които описват в
числова форма свойствата и белезите на събития.
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Факторно ориентираният контролинг на персонала е

ориентиран към наблюдения и анализ на
управлението на фактора персонал. Работещият в
предприятието персонал се разглежда като едно цяло
и се провеждат наблюдения и анализи за цялото
предприятие. Целта е оптималното използване на
фактора труд.

Процесно ориентираният контролинг на персонала е

насочен към процесите и функциите на УЧР. На
преден план стои ориентацията към клиентите на
УЧР. Важен негов аспект е насочеността към самата
работа по персонала и оптимизацията на вътрешните
процеси на УЧР. 

Контролингът, вкл. и на персонала, е модерна
и цялостна концепция за управление на
предприятието и персонала, която сама
притежава и прилага едновременно нужните
основни функции:

• планиране,
• информация,
• контрол, 
• анализ,
• регулиране.

Функционални задачи на контролинга на
персонала:
• Гарантиране и подобряване на снабдяването с
информация и отчети. 

• Създаване на прозрачност на структурата на
персонала и на разходите за персонал в
предприятието. 

• Принос за ранно откриване на шансове и рискове
при персонала. 

• Създаване на чувствителност в ръководителите за
значението на управлението на персонала:

- Подпомагане на вземането на решения;
- Осигуряване на рационалността;
- Интеграция и координация;
- Подготовка на информация.
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Инструменти на контролинга на персонала

• Всички методически и професионални помощни
средства за изпълнение на задачите на контро-
линга за събиране, структуриране, анализиране, 
съхраняване и предаване на информация. 

• Методически инструменти: целесъобразни
подходи под формата на процедури, методи и
модели. 

• Професионален инструмент: автоматизирана
обработка на информацията.

Информационно-техническа подкрепа на контролинга на
персонала се осигурява от:
• счетоводството и финансовия контролинг, 
• софтуера по УЧР и
• информационна система за персонала (ИСП). 

ИСП е система за подреденото набавяне, съхраняване, транс-
формиране и предаване на значими за работата с персонала
информации за човешките ресурси и звената / работните места
с помощта на организационни и методически средства, 

включително електронна обработка на информация
(съблюдавайки нормативните изисквания) за снабдяване на
фирмените и извънфирмените потребители на системата с тези
информации,  

от които те се нуждаят за изпълнението на задачите по
планирането, решаването, изпълнението и контрола, отчитайки
социални и икономически цели.

Инструменти на контролинга на персонала

инструменти
в процеса на
контролинг
на персонала

задаване на директива / 
план

• формулиране на цели
• налагане на цели
• бюджетиране
• прогнозни и сценарийни методи

регистриране на
фактическо / отчетно

състояние

• управленско счетоводство
• качествени методи за изследване

подготовка и
компресиране на
информации

• показатели
• системи от показатели

анализ

• сравнение на план с отчет
• статистически анализ на
причинно- следствени връзки

• причинно-следствена диаграма
• бенчмаркинг

предоставяне и
препоръчване на мерки

• установяване на потребност от
действие

• анализ на полезна стойност
• визуализиране
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Планиране
планиране

формулиране
на цели

налагане на
цели бюджетиране

методи на
прогнозиране
и сценарии

изисквания къмформулирането на целите

специфични измерими приемливи реалистични обвързани

функциина бюджета

планова
основа

оторизиране / 
упълномощаване координиране мотивиране / 

дисциплиниране

Отчитане на фактическото състояние

Отчитането на фактическите стойности в контролинга
на персонала се основава на количествени и
качествени данни. 

Основен източник на количествените данни е
управленското счетоводство и по-специално
пресмятането на присъщите разходи за персонала по
видове (отчитане), места на възникване
(начисляване) и носители (калкулиране).

Подготовка и обобщаване на информации / данни

Разликата между показатели и индикатори се състои в това, че при
показателите съществува пряк извод за разглежданата тема, например
текучеството се изчислява чрез прякото измерване на дяла на
текучество. При индикаторите няма възможност за такова пряко
заключение за разглеждания въпрос, а само непряко.

индикатори

показатели

абсолютни числа относителни числа

отделни числа, 
например разходи

за персонал

разделящи числа, 
например брой

ръководители в %

суми, 
например общ брой

на персонала

разлики, 
например
абсолютно

съотнасящи числа, 
например обучител-
ни дни за сътрудник

индексни числа, 
например промяна
спрямо базова
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Анализ

анализ

сравнение
между
план и
отчет

статистически
анализ на при-
чинно-следствени

връзки

диаграма
на

Ишикава

мрежови
диаграми

бенч-
маркинг

Функции и структура на информационна система за
персонала

Функции
(например планиране на персонала, 

администриране / управление на постоянни данни, 
отчитане на заплати, репортинг)

База данни за
персонала

(данни за сътрудниците
и работните места, често

под формата на
постоянни данни)

База данни за методи

(възможности за ползва-
не, филтри, формули, 
изчисления, статисти-
ческа обработка, оце-
нъчни методи, презен-
тационни методи)

Информационно-техническа инфраструктура
(хардуер, интерфейс на потребителя, клиент - 
сървър архитектура, включване в мрежа)

вход изход

Представяне и препоръки

• Определяне на потребността от действия чрез
подходяща комуникация за преодоляване на
съпротивата на засегнатите и по-бързо
отстраняване на слабостите.

• Използване на методи за подкрепа на решенията за
мерки (критерии за оценка).

• Визуализиране.
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Контролингът на персонала трябва да подготвя, 
обработка, агрегира и представя информациите за
мениджмънта по начин, който е подходящ и значим за
вземаните от него решения. Това се отнася до функцията
му „информационна отчетност / репортинг”.

Тези информации трябва да са ориентирани и към
управленското равнище, за което са предназначени. При
оформяне на отчетите трябва да се обърне внимание на
следното:

• откликване на преференциите на получателя,
• възможно най-голямо намаляване на предаваните
информации,

• концентриране върху същественото,
• пирамидална структура (според управленската
йерархия),

• ориентиране към действия.

Правни рамкови условия за контролинга на персонала
Контролингът на персонала трябва да съблюдава специфични правни
рамкови условия:
• закони за защита на информацията,
• права за информираност и участие в управлението,
• права на личността и общи принципи на поведение.

В Германия в тази област важат следните правни норми:
• Конституция: дава право на гражданина за „информационно
самоопределяне“, включващо и трудовото правоотношение с фирмата.

• Федерален закон за защита на данните (Bundesdatenschutzgesetz -BDSG),
• Европейска директива 95/46/EO от 24.10.1995 г.

В България правните норми са същите: 
• Конституция, 
• Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД) от 01.01.2002г.,
• Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от

24 октомври 1995 г. относно защита на физическите лица при
обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни.

За контролера по персонал е важно да спазва
следните принципи:

• Данните трябва да се събират честно и по законен начин
(например не с нарушаване на правото на задаване на
въпроси от работодателя при разговор с кандидат за работа).

• Обработката на данни трябва да засяга само данни, които са
нужни за изпълнение на трудовото правоотношение.

• Дори и при правомерна обработка на данните не трябва да се
прави пълен профил на личността на сътрудника
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Контролерът по персонал трябва да спазва правата
на сътрудниците за:

• уведомяване (при събиране на лични данни),
• информиране (относно съхраняваните за съответната
личност данни),

• коригиране (ако съхраняваните данни не са верни),
• блокиране (ако не може да се установи дали съхраняваните
данни са верни или не),

• заличаване (при недопустимо съхранение, ако това не е
свързано с несъобразно големи разходи, иначе се прави само
блокиране)

Сигурността на данните изисква управление и
контрол !

Контролерът

илитесен специалист специалист по всичко?

Преобладаващото действие на контролера като
координатор изисква определени качества. 
Емпиричните изследвания определят следните
белези на успешния координатор:

• Знанията и опитът са по-важни от йерархическата
позиция.

• Той може да посредничи между различните начини на
мислене на партньорите в разговора.

• Той се оценява не въз основа на своите постижения, а с
оглед на цялото предприятие.

• Той предпочита ясната и открита дискусия вместо
принудата или заобикалянето.
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Оперативен контролер

 ориентиран предимно количествено - пряко отговаря за
печалбата на фирмата и съответните задачи;

 носи „отчетно-техническата“ и отчасти резултативната
отговорност ► работи с „твърди“ информации;

• ориентиран като регистратор към миналото (например
при анализ на отклоненията), а като навигатор – към
настоящето и близкото бъдеще;

 източници на информация: вътрешното, управленското
счетоводство и др. вътрешни източници (напр. показа-
тели) от съответните функционални звена ► трябва да
разбира професионалния език и проблемите на тези
звена и да комуникира в детайли с тях.

Задачи на стратегическия контролер

 съдържат предимно качествени информации, произтичащи
от потенциалите за успех и стратегическите фактори за
успех;

 мислене по стратегическите силни и слаби страни
(вътрешно) и шансовете и рисковете (външно);

 своевременно откриване и оценяване на стратегическите
предизвикателства - подчертана чувствителност за
очертаващи се структурни сривове и техните слаби сигнали;

 възприемане и обработване на „меки“ информации;

 ориентиране към бъдещето и към информации от
обкръжаваща среда на предприятието.

Контролерът - икономически лоцман на
предприятието. 

 осигурява потока от данни и информации за
фирменото ръководство като база за вземане на
решения и за управление на децентрализираните
звена;

 организира информационно-отчетната дейност;
 координира цели и планове.

Така контролерът покрива трите значения на корена на
понятието контролинг, идващи от „to control“: 
• „управлявам / регулирам“, 
• „ръководя“ и
• „контролирам“.
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Контролерите - вътрешни икономически консултанти

на всички, които вземат решения, и действат като навигатори за
постигане на целите. 

Грижат се за прозрачността на резултатите, финансите, 
процесите и стратегията. 

Основни задачи на контролера: 

• отговорност за планирането и контрола, т.е. изработка
на обща планова и контролна систематика,

• системна отговорност, т.е. определяне на задания за
цялостната отчетност и нейното реализиране,

• отговорност за важни процесни правила (съставяне на
критерии за бюджетиране, сравнения между план и
отчет, регистриране на резултати, оценяване).

Носител на контролинговите задачи е контролерът
(Controller).

Контролинговата длъжност на контролера, означава най-
малката работоспособна организационна единица в рамките на
организационната структура на контролинга и представлява
свързана с персонала част от задачите му.

Разграничават се: 
• щабни,
• линейни и
• централни контролингови длъжности.

компетентности на контролерана персонала

професионална
компетентност

методическа
компетентност

социална
компетентност

личностна
компетентност

Професионалната компетентност се разделя на със-
тавни елементи, принадлежащи на УЧР и на контролинга.

• Познаване на различните функции на УЧР;
• Професионални знания в областта на контролинга

(управленско счетоводство, статистика);
• Задълбочено познаване на предприятието, неговата
структура и процеси;

• Познания за използваната в предприятието информа-
ционна система (на персонала) и съответния софтуер;

• Правни познания по отношения на защитата на личните
данни и правата на работниците и служителите, които са
значими за контролинга на персонала.
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Методическата компетентност изисква широк спектър
от способности:

• Способност за структурирано решаване на проблеми;
• Способност за правилно прилагане на методи за
анализ;

• Способност за управление на проекти;
• Управление на времето;
• Способност за обобщаване и обработка на
информации.

Социалната компетентност изисква способности като:

• Активна комуникационна способност (прецизно форму-
лиране и убедително представяне на съдържание);

• Пасивна комуникационна способност (точно, активно
слушане на различни разговорни партньори);

• Чувствителност и разбиране на другия;
• Способност за работа в екип;
• Активна и пасивна способност за критика;
• Способност да решава конфликти и да се налага;
• Обвързване и знания за различните потенциални
партньори при водене на разговори и преговори в
предприятието (фирмено ръководство, мениджъри, 
представители на работниците и служителите, проблемни
сътрудници или групи, потенциални промотори на процеси за
промяна).

Личностната компетентност се изразява чрез:

• критично отношение към съществуващото
положение,

• творчество,
• предприемаческо мислене,
• точност и надеждност,
• целеустременост,
• издръжливост,
• упоритост.
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Щабната контролингова длъжност предполага
информационни и контролни компетентности, както и
компетентности за подготовка на решения.

За линейната контролингова длъжност са важни
компетентностите за вземане на решения и за
разпореждания за тяхното осъществяване.

Централната контролингова длъжност се
характеризира с
• обширни компетентности за вземане на решения и
за разпореждания само за системни и процедурни
въпроси и

• специфични права за участие при вземане на
решения по определени професионални въпроси.

Роли на контролера по персонала:

1. Доставчик на информация: Събира информация
(включително скрита), прави прозрачно фактическото
състояние на нещата и чрез вътрешно фирмена
разяснителна работа поема също функцията на
вътрешната ревизия.

2. Придворен шут: Този, който казва неудобни истини, 
предава ги тактично на мениджърите и прави
прозрачни слабостите (също и като ранно
предупреждение). В рамките на своята работа
контролерът по персонала често трябва да представя
критични и неприятни резултати от своите
изследвания и анализи.

3. Модератор: Контролерите по персонала в тази роля
трябва преди всичко да са в състояние да представят
тактично резултатите от изследвания и анализи, да
интегрират и свързват.

4. Навигатор: С помощта на числа и други информации
допринася за това „капитаните” да могат да оперират
в спокойни води, като сигнализира, когато
съществуват или възникват опасности. 

5. Предоставящ услуги: Контролерът по персонала
изпълнява и услуги, като подпомага другите с методи, 
инструменти и информация.

6. Консултант: От контролера по персонала като
вътрешнофирмен консултант (подобно на горната
роля) се очаква той да помага с неутрален съвет при
решаване на проблеми и като треньор да предоставя
опит и методи в качеството на подкрепа.

7. Лице, грижещо се за душата: Подобно на свещеник
контролерът по персонала се опитва да задържа
хората в пътя на „добродетелността”. Важна основа е
доверието в съвместната работа.
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Вариантите за организационно вграждане на
контролинга на персонала са различни:
• вграждане в звеното по персонала,
• вграждане в звеното по контролинг,
• щабно решение,
• многолинейно решение,
• аутсорсинг / контролинг на персонала чрез външни
изпълнители

Ръководство на
предприятието

Линейна длъжност  
Щабна длъжност

Персонал Контролинг
на персонала ....... Контролинг

Контролинг
на персонала

Контролинг
на персонала

Контролинг на
персонала

Проблеми при въвеждането на контролинга:

• Не е достатъчно просто да се обозначи сферата на икономическите
задачи като „контролинг”. 

• Преодоляване на съпротива (например поради асоциацията с
„контрол”; възприемането като чист рационализаторски инструмент
с цел понижаване на разходите за заплати и намаляване на
персонала).

• Възприемане като мода и самоцел. 
• Адаптиране на контролинговата концепцията към конкретните
дадености на предприятието.

• Контролингът не трябва да се превръща в чисто бюрократична
инстанция.

• Контролинговата концепция трябва да се приема и подкрепя от
всички звена на предприятието (интеграция на засегнатите при
въвеждането му).    

• Контролингът не е „чудотворно оръжие”: необходими са трезви

очаквания.

• При въвеждането на контролинга при нужда е целесъобразна

подкрепата от външни консултанти, които могат да изпълняват

задачи като „неутрална” арбитражна инстанция или неутрални

наблюдатели.

• Успехът на контролинга зависи съществено от „външното

впечатление”,  което той предлага: по отношение на сътрудниците

трябва да се изработи стратегия за „продаването му”.

• Опасност от злоупотреба при използване на данните от контролинга

на персонала поради комплексността на системата за контролинг. 
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В контролинга на персонала се осъществяват
процеси на възприемане, обработка на информация
и комуникация.

мениджмънт

звено / дейност
по УЧР

контролер на
персонала

възлага

отчита / 
информира

решава за

наблюдава

Показателите - основа за всеки контролинг на
персонала и важен инструмент за набавяне на данни

 компресирани в числа информационни величини и
значими данни със свой смисъл в даден контекст;

 осигуряват отразяването на значимото състояние
на нещата в измерима, количествена и сгъстена
форма

 подразделят се на абсолютни и относителни числа
и отразят количественото състояние на нещата в
концентриран вид. 

Това става чрез пряко измерване под формата на
„твърди” показатели или с непряко измерване чрез
развитие на индикатори. 

За измерване на качествен аспект трябва да се
избере обиколния път през индикаторите. 

Показателите трябва да имат ясна дефиниция.

Наименование на
показателя Дял на професионалните ученици

№ на показателя:
2

описание / формула
брой професионални ученици
------------------------------------------- х 100 %
общ брой на персонала

период на определяне годишно

приложение мярка за дяла на професионални ученици в предприятието спрямо
общия брой на сътрудниците

насоченост планиране на наличността от персонал
възможна цел увеличаване или намаляване на дяла

базови данни брой на договорите с професионални ученици
брой на сътрудниците

основи за сравнения
сравнение във времето
сравнение между план и отчет
сравнение между предприятия

интерпретация

Дялът на професионалните ученици влияе дългосрочно върху
възрастовата структура на персонала. За получаване на надеждни
планови данни дялът на професионалните ученици трябва да се
обвърже със следните данни:
•дял на текучество на работници – специалисти,
•брой на работници – специалисти по професия и възраст,
•потребност от работници – специалисти,
•очакван ръст от професионални ученици след издържани изпити.
От тези сравнения може да се направи заключение, дали обучението
отговаря на потребностите, каква да бъде политиката за назначение в
бъдеще и дали всички завършили ученици могат да бъдат назначени.
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Система от показатели е следващата степен
на контролинга на персонала, с която чрез
логическото свързване с други показатели се
повишава изразителната сила на един
изолиран показател. 

При този контролинг може да се говори за
система от показатели и без строги
математически зависимости, ако те са
обвързани помежду си и с целите на УЧР и на
предприятието. 

Портфейлът / портфолиото на персонала също се
числи към инструментите на контролинга, защото
сгъстява и подрежда важни основни данни в
компактна и графична, но опростена форма. 

Разграничават се следните портфейли:
• на човешките ресурси (представяне на актуални и
планирани потенциали на сътрудниците),

• на мениджърите (позициониране на ръководи-
телите и изискванията към тях),

• на сътрудниците (комбинация от атестиране,
оценка на потенциала и постиженията)

Портфейл / портфолио на персонала

таланти

въпросителни

проблеми

висш потенциал

ефективни сътрудници с
допълнителен потенциал

ефективни сътрудници

изпълнение на настоящите изисквания на
длъжността
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Фирмената система от показатели трябва да е адаптирана
към предприятието и фирмената му култура:

• Определяне и степенуване по важност на цели и теми на УЧР;
• Определяне на показатели и областите им;
• Определяне на комуникационните средства на показателите;
• Избор на получателите на показатели;
• Осигуряване на информационните източници и на бази за
сравнение;

• Определяне на времена/моменти и методи на съставяне;
• Избор на сътрудници за изработване на показатели;
• Определяне на представянето на резултатите от
показателите;

• Въвеждане на ясно организирана информационна отчетност
(репортинг).

Получателите на показатели трябва да се обвържат, 
като например се:

• дискутират или представят отчетите за
показателите, 

• предизвиква реакция и вземане на отношение,
• предлагат мнения и критика,
• анализира съвместно „показател на месеца”,
• фокусира при всяко отчитане например върху
един отдел/ звено,

• комуникират ясно и прозрачно поставените цели,
• представя работата по показателите и се
изясняват скритите причини,

• инициират работни срещи и дискусионни сбирки.

Системата от показатели в рамките на цялостния
контролинг на персонала трябва да изпълнява
следните четири главни задачи:

Информационна и проучвателна функция: Ръководството
желае да бъде информирано за разходите във финансовото и
управленското счетоводство за привличане на персонал.

Планираща функция: За да може да се предприеме планиране
на наличността от персонал е нужна информация за развитието
на показателите за нетната потребност от персонал.

Регулираща функция: За да може да се регулира ефикасността
на мерките за развитие на персонала са задължителни
показатели за контрол на трансфера.

Контролна функция: Мониторинг на развитието на текучеството
на сътрудници на ключови позиции.
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Професионалната информационна отчетност
(репортингът) има особено голямо значение при
показателите. Презентации, фокусиране върху
важното, интегриране на участващите, поемане на
отговорност и конкретна готовност за действие, са
само някои примери, които влияят на комуникацията
им. 

За отчитането на показателите са важни:

• четливост и разбираемост, 
• актуалност и надеждност, 
• фокусиране върху значимото,
• ориентиране към плана и действията, 
• вътрешни и външни ориентировъчни фактори, 
• непрекъснатост и ориентираност към бъдещето. 

Рискове и опасности при системата от показатели:

• игнориране на неизмерими и неквантифицируеми области (социални
компетентности, мотивационни проблеми, комуникационна култура и
фирмен социален климат)  или слабо обвързване с целите и
приоритетите,

• „тунелен поглед”, при който не се взема под внимание, че показателите
са само отражение на една част от реалност,  ограничаване чувството за
реалност,

• фиксиране върху показатели, при което те стават самоцел и тяхното
спазване или достигане става по-важно, отколкото успехът във
фирмената действителност и вземането под внимание на културното и
човешко обкръжение,

• предизвикване на игрови манталитет (не се поставят целите много
високо, при анализа се изключват важни основания или
взаимозависимости),

• илюзия за тотален контрол, преди всичко от страна на мениджмънта,, 
• отрицателно влияние на мотивацията ако сътрудниците се редуцират до
числа,

• допускане на манипулации.

За наблюдението на показателите контролингът на
персонала може да прилага „светофарна система”.
За всеки използван показател се прилагат три
стойностни зони:

Зелена зона: Ако стойността на показателя е по-
добра от граничната стойност светофарът ще
показва зелено.

Жълта зона: Ако стойността на показателя е между
зелената и червената граничната стойност
светофарът ще показва жълто.

Червена зона: Ако стойността на показателя е по-
лоша от граничната стойност светофарът ще показва
червено.
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Изграждане на система от показатели по
контролинг на персонала

1. Действена насоченост, смисъл и главни цели на
системата.

2. Анализ на потребността от информация на
външни заинтересовани страни и на
мениджмънта (значими фактори и основни
положения). 

3. Определяне на адресати.

4. Дефиниране на показатели :
- Какво точно трябва да се изследва?
- Как се дефинира показателят?
- Какво изразно съдържание се крие зад него?

5. Определяне при какви отрицателни или
положителни промени трябва да се реагира и
кога трябва да се предприемат нужните стъпки.

6. Решение кой, кога и кого трябва да информира и
точно какви анализи и данни трябва да се
подготвят, за да се установят причини и да се
предприемат мерки.

7. Регламентиране на информационни източници, 
честота на актуализация и контрол на
коректността им.

8. Избор на формата на изследване (пълно
изследване / извадки; период от време и др.). 

9. Определяне на отговорностите за показателите.
10. Съпоставяне на разходите за съставянето с

ползите от регулирането.

11. Определяне на честота на съставяне
(седмично, месечно, годишно), получатели,
форма и вид на отчета,.

12. Прецизен анализ на установените стойности на
показателите. Съпоставяне със сравнителни
величини за проблемен анализ и подреждане
на взаимовръзките.

13. Извеждане на мерки от анализа и интерпре-
тациите на показатели за достигане на целите и
плановите задания, за коригиране на грешни
развития.

14. Изпълнение на мерки, като проверка за
достигане на целите.
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Ориентири при внедряване на система от
показатели на контролинга на персонала:

1. Селектирането на показатели се нуждае от голямо
внимание, защото трябва да е съвместимо с
многобройни изисквания на предприятието, на
фирмената култура, на политиката по персонала и
актуалните цели.

2. Твърде много показатели предизвикват големи
разходи, намаляват вниманието и разбирането и
увеличават грешките. Затова са нужни ясни критерии, 
според които да се избират и приемат показатели.

3. При информирането за показателите трябва да се
изяснят и отчитат важни съображения, които
съществено допринасят за разбирането и приемането
им от фирменото ръководство и отговорните
ръководители

4. Интерпретациите и анализите на показателите трябва
да са систематични и цялостни и да включват наред с
това и много аспекти. Погрешни или прибързани
интерпретации се отразяват отрицателно и на добра
система от показатели.

5. Всеки вид графика има своите особености при
визуализирането на информациите и числовите
стойности, които трябва да се изразят в отчетите за
показателите. 

6. Читаемост, яснота и разбираемост на отчетите за
показателите са важни изисквания.

7. Многообразието на източниците на данни е, наред с
тяхната актуалност и точност, възможност за
обосновка, верифициране и подобряване на
показателите.

8. За да бъде формулярът за показател по-информа-
тивен, по-структуриран и по-прозрачен, е задължител-
но спазването на определена систематика, за да бъде
той проследим и съдържателен за получателя.

Включването на показатели във фирмената система
от показатели, разглеждано от системна гледна точка, 
изхождайки от големия набор от възможни
показатели, се извършва въз основа на критерии за
решение, които винаги могат да се адаптират и
разширят :

• значимост,
• разход за съставяне,
• фирмена цел,
• материал с данни.
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Развитието на системи за управление на риска при
персонала е тясно свързано с основите на
управлението на риска.

1. Идентифициране на
рискове

2. Оценяване на
рискове

4. Контрол и отчитане
на рискове

3. Управление на
рискове

Съгласно изискванията към управлението на риска
при персонала рисковете, произтичащи от персонала
трябва да бъдат идентифицирани, регистрирани, 
оценени, наблюдавани, докладвани и документирани
чрез постоянни контролни механизми.

(1) Идентификация
на риска

(4) Управление на
риска

(5) Документация (2) Оценка на риска

(3) Агрегиране на
риска

управление на
риска при
персонала

1. Идентификацията на риска при персонала се състои в
структурираното и детайлно обхващане и регистри-
ране на всички рискови потенциали на персонала, 
включително и причинно-следствените им връзки:
- риск от персонала,
- риск за персонала,
- риск от УЧР,
- риск за УЧР.

2. Оценката на риска при персонала включва
целенасочения анализ, оценяване и класифициране
на вътрешните и външните рискови потенциали. 
Определя се стойността им въз основа на
вероятността за настъпване, честота и размера на
вредите. Така оценката определя дали потенциалният
риск може да се преодолее съвсем, дали е
пренебрежително малък и слаб, дали да се ограничи
или намали.
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3. Агрегирането на рисковете трябва да даде обобщение
за действителната експозиция на риска за
предприятието. Чрез представянето на цялостния
риск става възможно целенасоченото и стратегическо
управление на рисковете при персонала.

4. Управлението е активно влияние върху установените
и анализирани в предходните фази рискове при
персонала. Целта е влияние върху рисковете чрез
търсене, избор, внедряване и контрол на мерки и
инструменти за овладяване на рисковете.

5. Документирането на рисковете и мерките включва
формулиране и записване на възникнали рискове и
възможни реакции, както и тяхното категоризиране с
оглед на по-добра проследимост.

Основни рискове при персонала:

При тези рискове трябва да се отчитат вътрешни и външни, влияещи и
измервани величини.

риск на
адаптиране

(грешно квалифициран
персонал)

риск отдемотивация
(недостатъчни
постижения)

риск от напускане
(застрашени носители

на постижения)

риск на "тясното
място" (липсващи

носители на постижения)

Всичко произтичащо от рисковете, свързани с
персонала, прави още по-неотложен контролинга му
като инструмент за ранно откриване и управление на
рисковете. 

Въвеждането и изпълнението на такава система за
контролинг на персонала се основава на
осъществяването на процесно и организационно
присъщи контролни механизми (гарантиращи
механизми, които са вградени в хода на процесите и
организацията), системно присъщи контролни
механизми (например длъжностни характеристики, 
правила за подпис и документиране), стандартни
директиви и контролни инстанции.
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Разглеждането на взаимовръзките на системите
обкръжаваща среда, предприятие и човек в един входно-
изходен модел от някои автори води до шест значими за
персонала рискове:
• входни рискове като управленски рискове (селекция на стратегия за
действие),

• потенциални рискове, касаещи „човека” и неговите рискове на
мотивация, здраве, квалификация и удовлетвореност,

• изходни рискове - материални (липса на резултати, несъответствия
в качеството), индивидуални (заболяване или текучество) и
социални (мобинг и лош социално-психологически климат),

• риск при снабдяването, изразяващ се в качествен или количествен
излишък или недостиг на работна сила,

• социални рискове - рискове на интересите на наемните работници
(работно място, доход, развитие, здраве), които се преплитат с
потенциалния риск,

• рискове за успеха: рискове, свързани с приходите (намалени
приходи поради пропуски в качеството) или с разходите (увеличено
възнаграждение).

За управлението на тези рискове се предлагат:
• избягване (неизвършване на рискови дейности – отказ от инвестиция),
• намаляване (мерки за предпазване от риска – мерки за по-добро заплащане и
намаляване на мотивационния риск),

• прехвърляне (преместване на риска върху застрахователи или други групи
персонал – аутсорсинг на външни партньори, освобождаване на наети и
използване на самоосигуряващи се),

• поемане (съзнателно или несъзнателно приемане и носене на риска –
назначаване и обучаване на сътрудник)

пирамидана рисковете

риск за успеха
социален риск
риск при

риск на изхода
потенциален

риск

об
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тн
и
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ф
ор
ма
лн
и
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ск
ов
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Възможни рискове при персонала, породени от
демографските промени:

намаление на потенциала от  
лица за работа

свободни места за специалисти и
ръководители

риск на тясното място

намаление на броя младежи  
за работа

свободни места за млади  
специалисти и ръководители

риск на тясното място

липсваща работоспособност и
гъвкавост на възрастните

сътрудници

липсваща квалификацияна
възрастните сътрудници

разходи от много отсъствия

загуба на ноу-хау и знания

недостатъчно обвързване на
млади специалисти и

ръководители

високи разходи за възрастните
наемни работници

нарастване на броя
възрастни лица за работа

рискове при
персонала поради
демографските

промени

риск за работата и
риск за промяната

риск за работата и
риск за промяната

риск от разходите

риск за работата

риск от текучеството

риск от разходите
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В конкретното си приложение контролингът на
персонала се отнася до отделните функции на УЧР.

1. Планиране на персонала
Разграничителни критерии:
- предмет: за функции на УЧР и за ЧР;
- обем: индивидуално и колективно;
- съдържание: количествено и качествено;
- срок: кратко-, средно- и дългосрочно.

Методи за количествено планиране:
- за глобално определяне на потребността от персонал:

- ориентирано и
- неориентирано към миналото;

- за детайлно определяне на потребността от персонал: 
- ориентирано към организацията (щат: брутна, бъдеща и
нетна потребност),

- ориентирано към производствената програма.

Методи за качествено планиране:
- профили с изисквания, длъжностни характеристики;
- квалификационни дефицити,
- кариерно развитие.
Измерващи величини: дял на длъжности за заемане, прогнозна

ефективност.

2.  Маркетинг на персонала
Ориентиран е към формирането на връзките между
предприятието и пазара на труда, без да се заемат конкретни
свободни длъжности (снабдяване). Цели позициониране и
представяне на предприятието на значимите пазари на труда, 
така че във всяка пазарна ситуация задоволително да се
покрият качествените и количествени потребности от
персонал.

Маркетинг-микс: политики на услугите, цените и
комуникацията (дистрибуционна само при
предоставяне на работна ръка).  

Измерващи величини: степен на известност, имидж /
преференция на работодателя, брой на самостоя-
телни кандидатствания, ефективност на мерки

3.  Снабдяване с персонал
Снабдяване с човешки ресурси за определени конкретни
задачи или длъжности / работни места: рекрутиране и
селектиране, вкл. въвеждане в работата.  

Измерващи величини: покриване на потребност, продължи-
телност на процеса на снабдяване, процесни
присъщи разходи, показатели за ефективност, 
ориентирани към процеси и резултати, въздей-
ствие върху кандидатите.

4.   Използване на персонала
Придаване и координиране на човешките ресурси на
предприятието към задачите за изпълнение. 
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Използването на персонала може да се разглежда в
количествен, качествен, организационен, времеви и
пространствен аспект.

Задачи:
- координация на ресурси със задачи / работни места,
- формиране на работното време (съгласуване на произ-
водствен и персонален капацитет),

- формиране на работното място,
- формиране на организацията (структура и технология на
управление).

Измерващи величини: покриване на потребност, съответ-
ствие между профилите на сътрудниците и
изискванията, безопасност на труда, използване
на работното време (извънреден труд). 

5.  Ръководене на персонала
Задвижване, мотивиране на персонала за изпълнение на
задачите с оглед на целите и стратегията.

Задачи:
- формулиране на цели,
- делегиране,
- информиране,
- подпомагане / трениране,
- мотивиране и стимулиране,
- контрол, обратна връзка, атестиране.
Измерващи величини: удовлетвореност, текучество,

заболеваемост, творчество / управление на идеи

6. Развитие на персонала

Разгръщане на потенциала на сътрудниците: професионално
обучение, повишаване на квалификацията (поддържащо, 
адаптиращо, разширяващо и възходящо) и насърчаване
(кариерно развитие, насърчаващи разговори, подпомагане / 
трениране, наставничество, промяна на характера и мястото
на работа).

Измерващи величини: за обучение, повишаване на квалифика-
цията (обем, разходи, ползи) и насърчаване.

Измерващи величини: за обучение, повишаване на квалифика-
цията (обем, разходи, ползи) и насърчаване.

7.   Освобождаване на персонал
Мерки за намаляване на излишната потребност от персонал:
- количествена,
- качествена и
- организационна (времева или пространствена).
Възможностите са вътрешни (времеви, пространствени и
качествени) и външни (уволнение, прекратяване по взаимно
съгласие, подпомагане за нова работа). 

Измерващи величини: продължителност, разходи, дял на
вътрешни и външни освобождавания

При всички функции на УЧР се прилагат факторно и процесно
ориентиран контролинг на персонала!
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”Човешкият капитал обхваща нематериалните активи / стойности на
предприятието в сферата на персонала. Към тях се отнасят
присъщите на персонала и мениджмънта знания (образование и
експертно ноу-хау), компетентности (ръководни качества), както и
други нематериални активи в тази сфера като добър социално-
психологически климат или база данни със знания”
(дефиниция на дружество Шмаленбах/Германско дружество по икономика на
предприятието)

Факторът „човешки капитал” става все по-значим и измества все
повече физическия труд като същински стратегически фактор за
успех.

Сътрудниците са движещата сила в предприятието и само техните
образование, компетентност, мотивация и готовността за работа са
решаващи за ефективното използване на производствените
съоръжения и определят в крайна сметка производителността на
предприятието. 

По този начин персоналът се превръща в решаващ ценностен и
стойностен фактор на дадена организация и има голямо влияние за
осигуряване на конкурентни предимства на предприятието. 

Включването на човешкия капитал в баланса на едно
предприятие зависи от разбирането за счетоводния баланс
и прилагането на регламентите за съставянето му
(национални и международни). Според тези регламенти
човешкият капитал не се включва в баланса. То е възможно
чрез имплицитно отражение в „нематериални активи” и
„фирмено реноме / репутация (goodwill)” на баланса.

Това обаче е силно ограничено от балансовото правило за
обективираното стойностно начало, че само активи, за
които има пазар, генериращ цената им, могат да се
включват в баланса. Персоналните нематериални активи не
са такива. Фирменото реноме се включва само, ако е
закупено отвън, а точно тук се крият много от разноските за
човешкия капитал.

Зад това стои противоречието между пазарното възприятие на
предприятието, включващо и човешкия капитал, и счетоводната
реалност. Пропастта между пазарната капитализация и балансовата
стойност се проявява в растящите деривативни фирмени стойности
(реномета / репутации), които в хода на сливанията се включват в
баланса от закупуващото предприятие. 

Именно тези сливания обуславят факта, че фирмената стойност
(реномето / репутацията) е станала най-важният актив в баланса на
крупните предприятия.

Счетоводният баланс е ориентиран към миналото и обхваща бизнес
събития, случили се до датата на приключване. Оценките на
предприятието са насочени към бъдещи събития: Бъдещите касови
притоци (кеш флоу) се дисконтират с определен отлихвяващ фактор
и дават фирмената стойност.
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Това, което не може да се направи в счетоводството е допустимо, 
дори изискуемо в информационната отчетност. 

С директива 2003/51 на Европейския парламент и съвет от 18.06.2003 
се внесоха изменения в 4-та и 7-та директиви на ЕС (балансовите
директиви). Тя регламентира информирането за положението и
дейността на предприятията. 

С нея се разширяват информационните задължения за нефинансови
индикатори в случаите, че „това е нужно за разбирането на хода на
бизнеса, на бизнес резултатите и за положението на дружеството”. 

Тези индикатори се отнасят и за интелектуалния капитал. Това обаче
не станало постоянна отчетна практика. Използват се най-вече
отчети, касаещи персонала:

• Отчет за персонала (съдържа качествена информация, доминира в
немскоезичните страни);

• Отчет за стойността на персонала (съдържа качествени и количествени
величини за стойността на персонала и човешкия капитал, използвайки
индикаторни модели, доминират в САЩ, Швеция, Дания);

• Баланс на персонала (изисква познаване и разбивка на взаимовръзката
между печалбата / успеха на предприятието и човешкия капитал, с еднакъв
монетарен мащаб за измерване, водещ до оценяване на капитала, като
съдържа в актива „имуществото на персонала”, а в пасива „задълженията
към персонала”)

Процесно ориентираният контролинг на персонала е
насочен към работата с персонала и икономическата
й ориентация (разходи, ефикасност и ефективност).

Факторно ориентираният контролинг на персонала
поставя фокуса върху самия персонал, свързаният с
него работен потенциал и неговата оценка, т.е. като
човешки капитал.

Човешкият капитал фокусира не върху самия
сътрудник, а върху предоставения от него работен
потенциал. Сътрудникът може да се разглежда като
кредитор на човешки капитал, който инвестира своя
капитал в предприятието под формата на
способности, знания, сръчност, умения или талант. 
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Области на човешкия капитал:

• сътрудници (интелектуален, мотивационен,
интегративен потенциал, ценностна ориентация,
здраве), 

• процеси (на ръководство, коопериране, 
комуникация, промяна, иновации или на
практикуваната фирмена култура) и

• системи / структури (политики, принципи на
предприятието, но също и системи за управление
на персонала).

Елементи на интелектуалния капитал (разпределение
на нематериалните ценности/активи на дадено
предприятие):

1. Човешки капитал: фактори, които описват по-
подробно сътрудниците, например
професионална (квалификация и опит), социална, 
ръководна компетентност и мотивация.

2. Структурен капитал: засяга факторите, които са
определени в процесите на структурата и
технологията на управление, като организация, 
комуникация, фирмена култура, продуктова и
технологична иновация.

3. Капитал на отношенията: генерира се от
отношенията със собствениците и
заинтересованите страни – бизнес-партньори, 
инвеститори, клиенти, доставчици и др.

Модерната отчетност на човешкия капитал трябва да се
разглежда като инструмент за управлението му. 

Задача: оценяване на човешкото имущество / капитал и
инвестициите в него. 

Управление на човешкия капитал - отговорност не само на
звеното по човешки ресурси, а задължение на цялото
ръководство да разглежда сътрудниците като
инвестиция. 

Задача: онагледяване на инвестициите в човешки капитал
и създаване на база за оценяването му.

Извод:   контролингът на персонала трябва да предоставя
не само количествени, но и качествени информации. 

От„контролинг на разходи за персонала” се преминава
към „стойностно ориентиран контролинг на
персонала”.
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Развитие на изследванията за оценяване на
персонала:

1. В 60-те години на ХХ-ти век чрез отчетност на човешкото
имущество и капитал се прави пръв опит да се определи
човешкия капитал чрез монетарни методи за оценяване. Те
се обозначават като „класически модели за оценяване”.

2. Идеите и специално разработените през 80-те години
индикаторни модели на интелектуалния капитал достигат
през 90-те години своята връхна точка и определят
изследването на човешкия капитал до наши дни.

2. През настоящата трета фаза персоналът не се разглежда
вече като ресурс, който предизвиква разходи при
използване, а по-скоро се разбира като капитал, който при
съответно стимулиране / подпомагане повишава своята
стойност.

Класическите методи за оценяване на човешкия капитал представляват
един много диференциран опит за монетарно оценяване на персонала
и включване в баланса. При тях са важни определянето на разходите и
приходите от персонала. При разходите първо се разграничават
фактически / исторически присъщи разходи, които отразяват всички
направени разходи в миналото за персонала (набиране, развитие и
др.)

След това се определят присъщите разходи за възстановяване на
персонала, които биха били нужни, за да се заместят заетите в момента
сътрудници в предприятието. Разходите се разширяват, вкл. и с тези за
освобождаването. Тези разходи са актуални, а не минали.
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Изчисляването на обвързаните с персонала присъщи приходи
се основава на ориентирано към приходите оценяване на
човешкия капитал с използване на очакваните бъдещи
трудови приноси на сътрудниците:

1. Установяване на вероятността, с която настоящите
сътрудници в бъдеще ще заемат определена функция в
предприятието. Прилагат вътрешни и външни анализи на
текучеството, от които се получава вероятностен фактор за
лице и длъжност.

2. Разпределяне на бъдещите приходи и разходи на
предприятието по отделни функции чрез разбивка на
отделни длъжности.

3. Определяне на контролен фактор за длъжността, който
информира колко е влиянието на съответната функция
върху фирмения резултат.

4. Умножаване на резултатите от 1 до 3. Резултатите по
длъжности се дисконтират към настоящето.

За да се получи общата стойност на човешкия капитал, двата
компонента - на присъщите разходи и приходи, трябва
взаимно да се пресметнат насрещно.

Класически методи за оценяване на човешкия капитал: 

Индикаторните модели за оценяване на човешкия капитал
са възникнали в практиката до голяма степен индуктивно
аналитично. 

Те имат за цел, наред с оценяването, също така и управлението
на човешкия капитал. 

Индикаторните модели се отказват от установяването на
цялостна стойност за човешкия капитал. Те се обръщат към
анализа на отделни фактори, с чиято помощ се опитват да
изразят в цифри влиянието на човешкия капитал върху успеха и
печалбата на предприятието.

Индикаторен модел за оценяване на човешкия капитал
„
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Прилаганият монитор на нематериални активи (МНА) (Intangible
Assets Monitor - IAM) изобразява нематериалните активи на
дадено предприятие под формата на таблица.

На всяка категория в първата стъпка се причисляват индикаторите
„растеж и обновяване”, „ефикасност” и „стабилност”.

Във втората стъпка индикаторите се квантифицират на базата на
показатели. 

Преди същинското измерване се предприема класифициране на
сътрудниците и диференциране на специалисти (носители на
компетентност) и помощни работници. 

Специалистите представляват същинския човешки капитал в смисъла
на „компетентност на сътрудниците”. 

Помощните работници, като например портиерът на входа, се приемат
като част от вътрешната структура. 

Нематериални ценности / активи

компетентност на
сътрудниците

вътрешни
структури

външни
структури

Пример на нематериални активи

Компетентности на сътрудниците

2002 2001 2000

растеж / обновяване
среден професионален опит в години 13,7 11,8 10.1
клиенти, стимулиращи развитието на
компетентностите в % 25 41 44

ръст на професионалните компетентности в % -3 -25 18
специалисти в % 89 84 75

ефикасност
създадена добавена стойност / специалисти (хил. 
швед. крони) 1 224 629 813

създадена добавена стойност в % 52 33 48

стабилност
индекс на удовлетвореност на сътрудниците в % 69 45 48
текучество на специалисти в % 20 38 16
трудов стаж на специалистите (в години) 6,9 5,5 4,0
средна възраст на сътрудниците (години) 41 39 39

Навигаторът на Скандия е създаден от Лейф Едвинсон, който в
началото на 90-те години на 20-ти век стартира опит да направи
измерими нематериалните активи в допълнение към обхванатите в
счетоводния баланс активи. 

В навигатора авторът вижда възможност да сравнява едно с друго
различни предприятия чрез подлежащи на операционализиране
показатели. 

Дефиницията на „капитал на знания” от Едвинсон и до днес формира
изследователската област на нематериалните активи.

работна
обкръжаваща среда

финансова перспектива
вчера

перспектива на
сътрудниците

клиентска
перспектива  

процесна
перспектива

перспектива за растеж и развитие  

днес

утре

IC / ИК = интелектуален капитал

IC / ИК
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Дефиницията на „капитал на знания” от Едвинсон и до днес
формира изследователската област на нематериалните активи.

Моделът на навигатора на Скандия посочва актива „човешки
капитал” като най-важния нематериален актив. Той, както MНА и
балансираната система от показатели за ефективност (Balanced
Scorecard), трябва да се определи като комплексна, динамична
система от индикатори, обхващаща пет перспективи, за които
съответно трябва да се разработят специфични индикатори. 

Капитал на знания

Човешки
капитал

Вътрешни структури

Организационен капитал
Клиентски
капиталИновативен

капитал
Процесен
капитал

Перспективи

Финансов
фокус

Клиентски
фокус

Процесен
фокус

Обновяване
и развитие

Човешки
фокус

Едвинсон се опитва да обобщи броя на индикаторите (при
Скандия са използвани общо 111 индикатора) в една единствена
всеобхватна монетарна величина - така нареченото

IC-уравнение:

Капитал на знанията на дадена организация = i * C

С представлява максималната стойност на капитала на знания, която
би могъл да се достигне при оптимално използване на капитала на
знания. 

Във фактора i са включени редица различни индекси, като например
пазарен дял, индекс на мотивацията на сътрудниците и индекс на
часовете за обучение, за да може по този начин да се квантифицира
вероятността действително да се достигне стойността С

Илюстрация на навигатора на Скандия:

Фиктивни индекси
на ефикасност

Стойности на
индекса

пазарен дял 55% = 55
индекс на удовлетвореност на клиенти 81% = 81
индекс на ръководители 65% = 65
индекс на мотивация 53% = 53
индекс на ресурси за проектиране и разработки / общи
ресурси 93% = 93

индекс на часове за обучение 95% = 95
цели за производство и качество 91% = 91
обвързване на сътрудниците 87% = 87
административна ефикасност / постъпления 91% = 91
i = n / x  (0,55 + 0,81 + 65 + 53 + 93 + 95 + 91+ 87 + 91) / 9 = 7,11 / 9 = 0,79
С = 200 000 000 €
IC = i * C = 0,79 * 200 000 000 €= 158 000 000 €

Човешки капитал = 158 000 000 €
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Работният кръг по нематериалните активи към Дружество Шмаленбах / 
Германско дружество по икономика на предприятието (AKIWSG) 
разпространи свое предложение за доброволно отчитане на
нематериални активи в доклада за положението в годишния отчет на
капиталовите дружества.

индикатор обяснение / диференциране
възрастова структура на

персонала
класифициране по възрастови групи (в години)
І< 25 І 25 – 39 І40 – 54 І> 54 І

принадлежност към
предприятието

класифициране по стаж в предприятието (в години)
І < 5І 5 – 15 І > 15 І

текучество брой на сътрудниците, напуснали през отчетния период, в
сравнение с общия брой на персонала

квалификация на
сътрудниците

разпределение в % общия брой на сътрудниците:
− професионално обучение в това или друго предприятие
− висше образование

(изброяване на приключените обучения)

повишаване на
квалификацията

- посочване на разноските (за сътрудник)
-посочване на дните за повишаване на квалификацията (за
сътрудник

удовлетвореност на
сътрудниците

особено важно е посочването и обяснението на метода, чрез
който се проучва удовлетвореността на сътрудниците

отсъствия посочване на дните за сътрудник

стойностен принос отделно изчислен като (добавена стойност на сътрудник –
присъщи разходи на сътрудник) х брой на сътрудниците

Уве Д. Вукниц създаде „модел на двигатели на
стойността на човешкия капитал” за определяне на
човешкия капитал в зависимост от повода за
изследване.

Той се състои от три компонента – индивидуален човешки
капитал (ИЧК), динамичен човешки капитал (ДЧК) и структурен
човешки капитал (СЧК):
• ИЧК: обхваща фактори, свързани с персонала

(например способности или потенциали); 
• ДЧК: обхваща фактори, свързани с процесите на

персонала (например технология на управлението);
• СЧК: обхваща фактори, свързани със структурата на
персонала (например структура на управлението).

Същинската стойност, която е присъща на човешкия капитал се
определя от 10 основни „двигатели на стойността на
персонала” и тяхната изразителност, в чиято основа лежат 36 
фактора, които могат да се определят на базата на измервани
величини.

човешки капитал

двигатели на
стойността на
персонала

индивидуален човешки
капитал (ИЧК)

динамичен човешки
капитал (ДЧК)

структурен
човешки капитал (СЧК)

обкръжаваща среда
на предприятието

обществено обкръжение,  
икономическо обкръжение политическо обкръжение

фирмена структура неформална структура съдържателна структура формална структура

процеси в екипа
процес на информиране, 

комуникиране, коопериране и
решение

ръководство ръководно поведение процес, система на
ръководство

управление на
персонала (УЧР) персонал в звеното по УЧР стратегия, процесии системи

на УЧР
структура на звеното по

УЧР

трудовоправни
регламенти

обхват, съдържание
изменчивост

разходи за
персонала

размер, структура, 
гъвкавост

структура на
персонала качество на персонала количество, състав, 

изменение

ключови
сътрудници

брой, използване, 
поведение, компетентност, 

настройка

фирмена култура ценности
норми на поведение,  
фирмени стандарти,

симптоми
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Роберт С. Каплан и Дейвид П. Нортон разработват
през 90-те години на 20-ти век балансирана система
от показатели за ефективност (БСПЕ)  (Balanced
Scorecard - BSC) като система за управление и
контрол, която свързва стратегическото и оператив-
ното планиране .

Тя не представя нова концепция за оценяване на
капитала от знания, а се опитва да допълни
традиционните монетарни показатели с нефинансови
индикатори.

БСПЕ не се възприема като непосредствен
инструмент за оценяване на активите, а служи за
представяне на степента на достигане на
предварително зададени цели и по този начин се
развива като система за управление, която се стреми
към направляването на цялата организация в
съответствие с дефинираната стратегия.

Балансирана система от показатели за ефективност

М
ер
ки

За да се осъще-
ствят визиите:        
Как да запазим
нашата способ-
ност за непрекъс-
нато подобря-
ване?

И
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и
ве
ли
чи
ни

Ц
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и
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И
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ни
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ниУчение и растеж

Ц
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Е
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ер
ки

Вътрешни
бизнес-процеси

За да удовлетво-
рим акционерите   
и клиентите:        
Как трябва да   
сме превъзход- 
ни?
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За да се осъще-
ствят визиите:      
Как трябва да
се държим по
отношение на
клиентите

М
ер
киЗа да сме финан-

сово успешни:        
Как се представя-
ме по отношение
на нашите акцио-
нери

И
зм
ер
ва
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ве
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чи
ниФинанси

Ц
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и

Е
ди
ни
чн
и
це
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Визия и
страте-
гия

БСПЕ е пример за стратегически управленски инструмент, 
подготвящ ключови показатели за управлението и наложил се в
предприятията. В тази връзка информациите и показателите на
УЧР придобиват по-голяма тежест в мениджмънта.

Много звена по УЧР се възползват от системата от показатели
за персонала за целите на управлението. 

стратегически цели измервани величини конкретно изражение
(оперативни цели)

финансова
перспектива

разходи за развитие на
персонала над средните

за отрасъла

разходи за развитие на
персонала в % от

оборота
5 % от оборота

клиентска
перспектива

атрактивен работодател
(и оглед на кариера и
възнаграждение)

средни заплати; 
брой заплати за
ветерани от собственото
развитие на персонала

нарастване на средните
заплати

процесна
перспектива

прозрачно оценяване на
резултатите от работата , 
като база за развитието

на персонала

брой на коментари или
липсващ подпис на

оценката на резултатите
от работата

< 0,5% липсващи
подписи

потенциална
перспектива

непрекъснато
подобряване на
процесите

брой предложения за
подобрения

годишно подобрение > 
10%;  
> 3 предложения на
сътрудник
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Като интегрирани концепции за оценяване на
човешкия капитал се използват

• Саарбрюкенската формула
и

• Хагенската формула.

Среща се и друго групиране на концепциите за
оценяване на нематериалните активи респ. човешкия
капитал:

• пазарно ориентирани,
• разходно ориентирани ,
• приходно ориентирани,
• стойностно ориентирани и
• ориентирани към печалбата методи.

За да не се взема под внимание само разхода, а както е целесъобразно
и прихода от мероприятията за развитие на персонала при
изчисляването на човешкия капитал, контролингът на персонала в
сътрудничество със звеното по развитието на персонала трябва да
създаде предпоставките за изчисляване на резултатите от обучението. 

При това се използва процесна методика за „изчисляване на
възвращаемостта на инвестициите в развитие на персонала” (ROI -
Return on Investment).

степен на
оценка обзор описание

1
реакция, 

удовлетвореност и
планирани действия
на участниците

измерване на реакциите на участниците по
отношение на програмата и описание на

специфичните планове за действие на участниците

2 учене измерване на компоненти, знания, способности или
промяна на нагласите

3 прилагане на
роботното място

измерване на специфичното предлагане и
претворяване, както и на промяната на

поведението на работното място

4 въздействие върху
бизнеса

измерване на въздействието на програмата върху
бизнеса

5 ROI сравнение на резултати, монетарна стойност към
програмни разходи изразено в % :

Идеята на стойностно ориентирания контролинг на
персонала включва в себе си основната мисъл, 
човешкият капитал да се разглежда като специфичен
за предприятието фактор за успех / печалба.

Стойностно ориентираният контролинг на персонала
трябва в тази връзка да обработва информации, 
отнасящи се до процеси и фактори. 

Процесно ориентирано може да се говори за
икономическата стойност на работата с персонала
като целева величина на „стойностно ориентираното
управление на персонала” (СтУП).

Факторно ориентирано стойността на сътрудниците, 
съответно на свързания с тях потенциал, може да се
ограничи в понятието „мениджмънт на човешкия
капитал” (МЧК). 
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Стойностно ориентиран контролинг на персонала

База данни

Ръководство на предприятието Външно

Процесно
ориентирано

(СтУП)

Стойностно ориентиран
контролинг на персонала

Система за оценяване
Индикаторна система

Контролинг за
ръководството

Процеси, свързани с персонала

Снабдя-
ване

Използ-
ване

Запаз-
ване

Разви-
тие

Освобож-
даване

Бизнес подразделения

Факторно
ориентирано

(МЧК)

С
ис
те
м
а
за
уп
ра
вл
ен
ие
на
пе
рс
он
ал
а

Предизвикателството, което възниква пред контролинга
на персонала, се заключава в това, да се разработят
специфични индикатори, които да удовлетворяват
изискванията на стойностно ориентирания мениджмънт на
предприятието и с чиято помощ да могат да се изведат
показатели за двата начина на разглеждане.

Той не само говори същия икономически език като
мениджмънта, а дава също така сведения за най-важния
капитал, който е на разположение на едно ориентирано
към знания предприятие. 

Квантифицираната чрез мениджмънта на капитала
стойност на сътрудника служи като показател за
качеството на стойностно ориентирания мениджмънт. 

Затова целта на такъв контролинг, насочен към
ръководството, е да оценява и мотивира отговорните
хора в звената и подразделенията за претворяването на
стратегиите за персонала, а при нужда да стартира и
програми за подобряване.

Контролингът на персонала и контролерите съдействат при
формирането на процесите в предприятието. Работата им създава
качествена и количествена прозрачност и е предпоставка за
предложения за подобрения. 
Това става с помощта на разкриване на разходи и качество чрез
показатели и пресмятане на процесни присъщи разходи, както и чрез
активна роля в управлението на процесите.
Процесите са поредица от работни стъпки, при които една входна
величина се преобразува в изходна. Всяка стъпка съдържа въпроси, 
предназначени за анализа и формирането на процесите.

вход процес изход

Какво? материал Какво получавам? Какво се обработва? Какво предавам?

Кой? човек От кого
получавам? Кой обработва? На кого предавам?

Как? метод Как, под каква
форма го
получавам?

Как го обработвам? Как, под какво
форма го предавам?

С какво? машина По какъв начин / с
какво го

получавам?
С какви средства го

обработвам?
По какъв начин / с
какво го предавам?

Защо? мотивация Защо го
получавам?

Защо го
обработвам? Защо го предавам?

Кога? време Кога го
получавам? Кога го обработвам? Кога го предавам?
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Важна цел на пресмятането на процесните присъщи
разходи е оптимизацията на процесите.

Ход на пресмятането на процесните присъщи разходи:

Дейностите се разграничават на пораждащи произведени
количества (ДППК) и неутрални към произведени
количества (ДНПК). 

ДППК причиняват променливи присъщи разходи, които
зависят от обема на произведеното количество. 

ДНПК предизвикват присъщи разходи, които не зависят от
обема на производството и са постоянни.

процесна
идентификаци
я чрез анализ
на дейности

избор на
подходящи
измерващи
величини

определяне
на планови
процесни
количества

планиране на
процесни
разходи

определяне
на процесни
разходни
ставки

стъпка 1 стъпка 2 стъпка 3 стъпка 4 стъпка 5

За всяка ДППК се установява една или, при нужда, повече съотнасящи
величини или двигател на присъщи разходи, която, или които описва(т)
по подходящ начин принадлежащия на дейността обем на
производство.
Накрая се извършва разпределение на капацитетите и разходите. Като
частно между определените за всяка дейност, за предпочитане
аналитично планирани или исторически ориентирани процесни
разходи и количества, които характеризират принадлежащото към
даден разходен двигател измеримо производство (капацитет, мащаб на
процеса), се получава процесна разходна ставка. 

дейност

мерна
величина

планово
процесно
количество

планови
разходи

(€) 

процесна
разходна
ставка

(€)
(ДППК)  

прехвър-
ляща
ставка

(€)
(ДНПК)  

обща
процесна
разходна
ставка

(€)  
наименование вид

1 2 3 4 5 6 7 8

потвърждаване
на получени
кандидатури

ДППК
брой на
потвър-
ждения

1 200 300 000,- 250,- 21,27 271,27

разговори с
кандидати ДППК брой

разговори 3 500 70 000,- 20,- 1,70 21,70

психологически
тестове ДППК брой

тестове 100 100 000,- 1 000,- 85,10 1 085,10

ръководство на
отдела по УЧР ДНПК - - 40 000,- - - -

Контролингът на качеството също е част от контролинга на
персонала. При това е важно адекватното разбиране на
качеството в тази функция:

1. Продуктово ориентирано разбиране за качеството: Качеството
е следствие от задоволяването на изисквания, проявени в
характеристиките, свойствата на (крайния) продукт на УЧР.

2. Процесно ориентирано разбиране за качеството: Качеството
се проявява в задаването и спазването на оптимизирани, 
стандартизирани стъпки за изпълнение на процесите на УЧР.

3. Потребителско ориентирано разбиране за качеството:
Качеството се определя от гледната точка на клиента / 
потребителя. Това намира място в УЧР като негов модел за
бизнес-партньор в предприятието и на концепцията за
анкетиране на сътрудниците като вътрешни клиенти на
звеното по УЧР.

4. Стойностно ориентирано разбиране за качеството: Тук към
потребителската концепция се прибавя и цената за полученото
качество. За контролинга на персонала това означава от една
страна точно да се определят качествените параметри на
продуктите и услугите на УЧР, а от друга – и „цените” (най-вече
като вътрешно разчетни цени в предприятието) за ползването
на дадена услуга или „покупката” на даден продукт. 
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Изхождайки от потребителско ориентираното разбиране
за качеството могат да се извлекат много важни
измерения и направляващи параметри на процесите в
УЧР:
• Консултиране и обслужване: удовлетвореност на
клиентите относно иницииращи, информационни, 
подкрепящи решенията и обслужващи дейности на
звеното по УЧР;

• Надеждност и безукорност: Степен на съответствие
между обещаните и действителните белези на
осъществените услуги (време, продължителност, 
свойства, количество);

• Достъпност: психологически, времеви и материален
разход, който трябва да направят клиентите, за да
стигне тяхното питане за услуга до звеното по УЧР;

• Компетентност: видимо приложение на нужните знания
и умения за такова извършване на услугата, че тя да е
приложима за клиента и да му създава добавена
стойност; 

• Комуникация: Предаване на информации към клиентите
по време на осъществяването на услугата, които правят
за него прозрачни подхода и очакваните резултати от
услугата;

• Сътрудничество с клиента: постоянно (ако е желано)
включване на клиента в процеса на създаване на
услугата, свързано с адаптирането й към специалните
му изисквания;

• Податливост на смущения: намаляване на
въздействията от неуправляеми фактори на влияние;

• Гъвкавост: адаптационна способност на процеса към
организационни промени

Контролингът на персонала печели от стандартизи-
ране / регламентиране на процесите в УЧР и неговата
област, което значи уеднаквяване на изпълнението
им и на резултатите им и има определени
предимства.
Времевият контролинг е насочен към времевите
елементи на процесните дейности.
Той следва идеята за сравнение между плана и
отчета на времеви данни с анализ на отклоненията и
насрещни мерки.

В тази връзка трябва да се отчитат и обстоятелст-
вото дали се касае за процеси, свързани с персонала, 
които са ориентирани към:
• времеви момент / точка,
• времеви период или
• събитие.
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Фокусът на бизнеса се измества към свързаните с клиентите
измерения - качество, иновация и производителност.

УЧР също трябва да реформира своите структури според
мащабите за качество и ефикасност. То поема задачата да
подпомага сътрудниците и ръководните кадри при оптималното
използване на работоспособността им и при ориентирането към
целите на предприятието.

По този начин УЧР става услуга, подобна на (материалната) 
логистика: неговата задача е предоставянето на подходящите
сътрудници, с подходящата квалификация в подходящото
време. При това на преден план стоят изисквания, които са
поставени от клиентите, пазара, дейността на предприятието и
сътрудниците.

Целта на насочения към качеството контролинг на персонала е
да управлява предоставянето на човешки ресурси с оглед на
ориентираността към клиентите и към икономическата
ефективност. Превантивно трябва да се предотвратява
пилеенето на ресурсите от персонал.

Звеното по УЧР трябва все повече да действа като вътрешен
доставчик на услуги, да предлага различни услуги, които се
търсят от клиенти в рамките на предприятието и извън него. То
трябва да изпълнява следните задачи и да отговаря на тези
качествени параметри:

• прозрачност, 
• гъвкавост, 
• близост до клиентите,
• интеграция, 
• проблемна ориентираност,
• работа в мрежа,  
• способност за посредничество.

Контролингът на персонала може да се вгради в кръга на
Деминг (PDCA – цикъл), защото по своето естество се основава
на този подход. 

кръг на Деминг (PDCA – цикъл)

Планиране
Р

на мерки

Подобрение
А

анализ

Изпълнение
D

Контрол
C

управление
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Инструменти за управление на качеството в
контролинга на персонала с цел подобряването му

Стъпки за непрекъснато подобряване на работата:

• представяне на проблема (списък на грешки, 
хистограма, Парето-диаграма, анкета и разговори със
сътрудници, работни срещи, 360-градусова оценка, одити);

• анализ на причините за проблема (принцип на „петте
защо“, причинно-следствена диаграма ),

• решение на проблема и проверка на решението
(представяне на функциите на качеството (Quality-Function-
Deployment - QFD), анализ на възможности за грешки и
въздействия / анализ на потенциални грешки и последици
(Failure Mode and Effects Analysis - FMEA).

Модел на съвършената стопанска организация на
Европейската фондация за управление на качеството
(European Foundation for Quаlity Management (EFQM) –
Excellence – Modell)

иновация и учене

потенциал / способности 50% резултати 50%

ръковод-
ство

10 % - 100 
точки

процеси
14 % - 140 
точки

сътрудни-
ци

9 % - 90 
точки

политика и
стратегия

8 % - 80 
точки

партньор-
ства и
ресурси
9 % - 90 
точки

ключови
постиже-
ния и

резултати
15 % - 150 
точки

резултати
от обще-
ството
6 % - 60 
точки

резултати
от клиенти
20 % - 200 
точки

резултати
на сътруд-
ници

9 % - 90 
точки

Показатели за самооценка (EFQM)

възвращаемост
на качеството
(RoQ- Return on 

Qiality)

общо точки от
самооценка

потенциал

брой точки за
критериите за
способности

резултати

брой точки за
критериите за
резултати

ръководство

политика и стратегия

сътрудници

партньорства и ресурси

процеси

тегло критерии подкритерии

резултати от клиенти

резултати от сътрудници

резултати от обществото

ключови постижения

х 1,0

х 0,8

х 0,9

х 0,9

х 1,4

х 2,0

х 0,9

х 0,6

х 1,5

+
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Международният контролинг на персонала

обхваща:
съвкупността от международни задачи по персонала, 

които служат на целево ориентираната координация на
валидните в международен мащаб управленски решения
на концерна.

Цел:

чрез внедряване на координационни концепции да се
гарантира интернационалната насоченост на концерна и
да се осигури информационното снабдяване на
фирменото ръководство.

Основни задачи:

• формиране на системи и
• подкрепа на процеси.

1.  При формирането на международната координационна
система се формулират и писмено документират целево
ориентирани концернови регламенти за разпределение и
изпълнение на международни задачи по персонала с прилагане
на координационни концепции. 

Видове системи:
 за планиране на персонала и управление в рамките на
глобалния концерн, 

 за бюджетиране и направляващи съотв. разчетни цени в
производствено обвързаните концернови звена,

 за стимулиране и гъвкаво управление на възнаграждението.

Формиране на международна координационна система:
инсталиране и развитие на международна информационна
система за персонала за редовно осигуряване на нужните
информации за прилагането на координационната концепция в
концерна.

2. Към подкрепящите процесите задачи на този контролинг на
персонала се числят координиращи и информационно
осигуряващи задачи по персонал в конкретни ситуации за
решения. Такива са:

• управлението на координационни процеси в концерна и
• проблемно специфичното предоставяне на информация за
персонала.

Международният контролинг отправя следните
предизвикателства:

• Какви показатели трябва да се наблюдават в международен
план?

• Откъде ще се получат необходимите данни?
• До каква степен могат да се стандартизират данни / процеси?
• Как трябва да се интерпретират данните?



��

В зависимост от фирмената култура, от вече актуалните теми за
персонала и от опита с боравене с показатели, варират както
вида, така и броя на показателите, които трябва да бъдат
наблюдавани. 

Избраните показатели трябва да са принципно насочени към
критичните за успеха фактори и процеси в международното
управление на предприятието: 

• рекрутиране на персонала,
• използване на персонала,
• задържане на персонала,
• развитие на персонала и организацията / управление на
таланта,

• ефективност на предоставените по линията на УЧР услуги,
• културна и работна среда,
• производителност на работната сила.

Внедряване на международен контролинг на персонала
(предпоставки и дейности – в зависимост от стратегията на

интернационализация на предприятието )

• софтуерна система за база данни;
• проверка на ситуацията с показателите за персонала,
• разработка и съгласуване със съответните комисии на
глобален набор от показатели;

• обучение на сътрудниците в страните, които подготвят и
изпращат данните, и поддържане на постоянен контакт с
тях,

• ясна и еднозначна дефиниция и пресмятане, ясно
разбиране и боравене по възможно най-еднакъв начин;

• глобална директива, която да разяснява защо е избран
даден показател, какво точно се измерва с него и каква е
целевата стойност, която трябва да се постигне;

• обяснение, че при отклонения от целевата стойност се
очакват мерки за подобрение;

• онагледен с примери каталог с дефиниции, в който
всеки показател трябва да е прецизно дефиниран и да
съдържа описание кои данни се включват в изчислява-
нето и кои не;

• информиране на колегите от страната и чужбина и
допитване за мнението им относно очакваните трудно-
сти при събирането, изчисляването и предаването на
данни;
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• глобални конференции по управление на персонала;

• сравняване по страни в рамките на цялото предприятие
и на тази база измерване отклонението спрямо общата
средна стойност;

• осигуряване на съответните данни за сравнение,
• развиване на чувствителност за възприемане на
разликите в предприятието;

• преди публикуване на собствени данни, винаги съгласу-
ване и обсъждане на отделните резултати на страните
със съответните мениджъри по ЧР.

Нормативни и обществени изисквания към прозрачността и
публичността на информацията за състоянието на предприятията, 
произтичащи предимно от:

 нуждата за предпазване от различни рискове с отражение
върху заинтересованите групи, 

 ангажимента на фирмите за спазването на нормите за
устойчивост на развитието в икономически, социален и
екологичен аспект.

Социален баланс - израз на осъзнатата социална отговорност на
предприятието:

• дава отчет, за разлика от икономическия, не за икономи-
ческите резултати, а за социалните постижения и приноси;

• съставя се в рамките на корпоративната социална
отговорност (КСО)

• може да включва икономически (финансиране, рентабил-
ност), екологични (опазване на околната среда), социални
(насърчаване и развитие на персонала) и общи обществени
аспекти.

Глобалният договор на ООН стартира в България
през януари 2003 г. Инициативата обединява на
доброволен принцип над 130 компании и
организации, приели принципите на отговорното
корпоративно гражданство в България.

Във Франция от 2001 г. това е задължение за листваните
на борсата фирми. В Англия законът за КСО от 2004 г.
задължава фирмите да издават отчети за устойчиво
развитие.

Глобалната отчетна инициатива (ГОИ) е постоянен
международен диалог, включващ много заинтере-
совани групи. Нейната основа е прозрачността, а
целта й – стандартизирането и сравнимостта. Global 
Reporting Initiative (GRI) е център за сътрудничество
към ООН и на практика глобална мрежа, обединяваща
хиляди заинтересовани страни за развитието на
стандарти за отчитане на устойчивото развитие.
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През 2002 г. е създадена концепция с индикатори, по която
се води непрекъснат диалог със заинтересованите групи. 
ГОИ / GRI – директива G3 от октомври 2006 г. включва 120 
индикатора:

индикаторна област брой на индикаторите
стратегия и анализ 2
фирмен профил 10
икономически постижения 9
отговорност, задължения и ангажимент 17
отговорност за продукта 9
трудови практики и заетост 14
човешки права 9
обществено-социални постижения 8
екологични постижения 30
отчетни параметри 13

Индикаторна област „Трудови практики и заетост“
(Изброените индикатори са изцяло от сферата на УЧР и

контролинга на персонала)

LA1 Работни места по вид и страна
LA2 Средно текучество на сътрудниците
LA3 Придобивки за наетите на пълен работен ден
LA4 Дял на наемните работници, включени в тарифни

договори (КТД)
LA5 Срокове за информиране по отношение на

съществени промени в предприятието
LA6 Органи по ЗБР
LA7 Професионални заболявания и трудови

злополуки
LA8 Предпазване на здравето

LA9 Споразумения за ЗБР с професионалните съюзи
LA10 Средногодишни часове обучение за сътрудник

и категория сътрудници
LA11 Програми за учене през целия живот
LA12 Процент на сътрудниците, редовно получаващи

атестационна оценка на постиженията и
планиране на развитието си

LA13 Състав на ръководните органи и разпределение
на сътрудниците по категория според техния
пол, възрастова група, принадлежност към
малцинство и други индикатори за
разнообразие

LA14 Съотношение на основната заплата на мъжете и
жените
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Проверката на отчет по ГОИ се извършва съгласно
International Standard on Assurance Engagements 
(ISAE) 3000 – Международния одиторски стандарт за
ангажименти за изразяване на сигурност – МСАИС.

Подход на „Прайсуотърхаус Купърс” за проверка на отчет за устойчиво
развитие

икономическа проверка на отчета за устойчиво развитие

    предварителна
проверка

проверка на
процеса на
отчетност

  проверка на   
     количеств. 

данни
отчитане

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

преглед на проекта за отчет за устойчиво развитие
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