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Увод

През последните десет години строителството е един от секторите на на-
ционалната икономика, които се отличават със забележителна динамика, както
в положителен, така и в негативен аспект. Доказателство за това е не само
информацията, която публикуват различни институции у нас (Национален ста-
тистически институт, Камара на строителите в България, Българска стопанска
камара и др.), а и наблюденията и усещанията на обикновените граждани.

В икономически план най-значими за българския строителен сектор през
този период са две събития: приемането на страната ни в Европейския съюз
през 2007 г. и настъпването на световната икономическа криза през 2008 г. И
докато първото предизвика надежди за по-добро бъдеще, предвид включване-
то в европейския пазар и разкриването на възможности за усвояване на евро-
пейски фондове, то второто, и особено кризата на жилищния пазар, беше с ката-
строфални последици за бранша. Данните за приходите от дейността на строи-
телните предприятия показват, че през периода от 2002 до 2008 г. те нарастват
от 3293 до 17 738 млн. лв., а през 2010 г. намаляват до 11 933 млн. лв. Броят на
лицата, заети в строителството расте непрекъснато между 2002 и 2008 г. от 134
до 297 хил. души, а през 2011 г. той вече е 203 хил. души1.

Настъпилата икономическа криза редуцира финансовите възможности на
строителните предприятия, но въпросът за ефективното функциониране на чо-
вешките ресурси остава приоритетен. Мотивирането на човешките ресурси в
строителните предприятия е важно и сравнително евтино средство в разполо-
жение на мениджърите за постигане на желаната ефективност от работата на
работниците и служителите.

Целта на автора в тази статия е на базата на теоретично обобщение за
същността на мотивацията за труд да разкрие някои възможности за прилагане
на мотивиращи въздействия от страна на мениджърския състав в специфични-
те условия на строителството в България.

1 Изчислено по данни от www.nsi.bg. За приходите от дейността на строителните предприятия до
написването на статията не са публикувани официални данни за 2011 г.
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1. Теоретична постановка на проблема за мотивацията

Пред всеки собственик и управител на строително предприятие стоят за
решаване няколко основни въпроса, свързани с трудовото представяне и отно-
шението към предприятието от страна на неговите работници и служители: Как
да ги подтикне към усърдна и ефективна работа, да спазват трудовата и техно-
логичната дисциплина? Как да ги убеди да бъдат лоялни към предприятието,
да не допускат разпиляване на суровини и материали, кражби на фирмено иму-
щество? Много трудно е да се отговори на тези въпроси. Въпреки положените
усилия, в хилядолетната си история човешкото общество не е успяло да намери
тяхното пълно и адекватно решение. Като възможност за повишаване равни-
щето на трудовата активност и трудовия морал, в управленската литература и в
стопанската практика се посочва мотивирането на човешките ресурси.

Произходът на думата „мотив” е от латински език. Едно от нейните значе-
ния е подбуда, подтик, подбудителна причина, повод за някакво действие. С нея
се обозначават вътрешните, пряко ненаблюдаеми движещи сили на човешкото
поведение, свързани с наличните базисни или вторични потребности. Мотивите
са вътрешни предразположения, които обуславят индивидуалните и груповите
различия в поведението. Те са причинителите, факторите за формиране на це-
левата система на човека2.

Някои автори разглеждат стимулите и мотивите като близки понятия, дори
като синоними. Според нас, между двата термина има съществена разлика.
Думата „стимул” също е латинска и в буквален превод означава остен3, но в
управленски аспект е възприето тя да се тълкува като нещо, което подтиква,
активизира и направлява човека към постигането на определена цел. Стимули-
рането се определя като дейност по прилагането на активизиращи въздействия
върху личността. За разлика от мотивите, които се намират в човешкото съзна-
ние, стимулите са преди всичко външни средства за въздействие върху хората
в трудовия процес, призвани да активират трудовата дейност на работниците и
служителите при дадена икономическа и социална среда.

Процесите на динамично равновесие и смяна на мотиви се описват с тер-
мина „мотивация”. Мотивацията е неизчерпаем вътрешен ресурс на организа-
циите. Според Фр. Рибу „Материалните ресурси в природата са ограничени, но
ресурсите и възможностите на хората са необятни, когато са мотивирани.”4

Независимо от различията в използваните изразни средства, същността на мо-
тивацията на хората за труд се дефинира сравнително еднозначно от множе-
ството съвременни автори, работещи в тази област. За едни тя е „силата, която
зарежда с енергия, насочва и поддържа поведението”5, за други е „вътрешната

2 Цит. по Станков, Вл. Управление на човешките ресурси. С., Изд. ПъбликСайСет-Еко, 2002, с. 70-71.
3 Пак там, с. 69.
4 Цит. по Владимирова, К. Стратегическо управление на човешките ресурси. С., Изд. на НБУ,

2009, с. 255
5 Вж. Ригио, Р. Въведение в индустриалната/организационната психология. С., „Дилок”, 2006, с.

199.



5 1
Статии

енергия, която включва активността на човека в живота и в работата”6, за тре-
ти е „психичен процес, вътрешна подбуда, онова, което подтиква хората да дей-
стват или да се държат по определен начин”7, за четвърти, в контекста на уп-
равлението, тя е „процес на подтикване на хората към дейност, чрез която се
съгласуват целите на отделния човек и организацията”8, за пети тя разкрива
„конкретните движещи сили на човека в труда”9 и т.н. Общото и безспорното
във всички определения се състои в това, че мотивацията е психически процес,
вътрешно усещане, което кара човека да се държи по един или друг начин.
Различията се състоят в обяснението на начина, по който протича мотивацион-
ният процес.

Все още науката не може да даде категорично обяснение на мотивацион-
ния механизъм. Ясно е, че той е психически процес, но не може да се определи
точно какво мотивира човека за полагането на даден вид труд, на дадено коли-
чество трудови усилия, за труд в определена организация. Хората са различни
по своята природа, стремежи, положение в обществото и със сигурност ги мо-
тивират различни неща. Изследванията за поведението на човека в трудовия
процес позволяват да се създадат модели за мотивиране на човешките ресурси
(с присъщата им условност) от прагматична гледна точка, но универсален ме-
ханизъм за мотивиране не съществува.

От началото на изследванията на мотивацията до наши дни са разработе-
ни редица мотивационни теории, които най-общо се разделят в две големи гру-
пи – за потребностите (съдържателни теории) и за мотивационния процес (про-
цесни теории)10. Тези два вида теории, макар и разминаващи се по някои въпро-
си, не са взаимно изключващи се. Съдържателните теории се основават на по-
требностите и свързаните с тях фактори, определящи поведението на хората.
Процесните теории разглеждат мотивацията в друг план. В тях се анализира
начинът, по който човек разпределя усилията си за достигането на различни
цели и избира конкретен вид поведение. Те не оспорват съществуването на по-
требности, но считат, че поведението на хората е функция също и на техните
очаквания и възприятия, свързани с дадената ситуация и възможните послед-
ствия от определен тип поведение. Това е свидетелство за еволюционния ха-
рактер на развитието на теорията за мотивацията.

6 Самоукина, Н.В. Ефективна мотивация на персонала. С., Софтпрес, 2007, с. 13.
7 Шопов, Д. и др. Терминологичен речник по управление на човешките ресурси. С., Унив. изд.

„Стопанство”, 2004, с. 288; Армстронг, М. Управление на човешките ресурси. Бургас, „Делфин
прес”, 1993, с. 76.

8 Мескон, М., М. Альберт, Ф. Хедоури. Основы менеджмента. М., „Дело”, 1992, с. 360.
9 Владимирова, К. Стратегическо управление на човешките ресурси. С., Изд. на НБУ, 2009, с. 255.
1 0 Срещат се и други класификации на теориите за мотивацията. Например, в цитираното съчине-

ние Р.Ригио различава теории за мотивацията от гледна точка на потребностите, поведенчески
теории за мотивацията, теории от гледна точка на проектирането на работата и рационални
теории за мотивацията (с. 198-259); Врум и Диси пишат за патерналистични, съдържателни и
процесни теории. Вж. Vroom, V., Е. Deci. An Overview of Work Motivacion. Readings in Industrial
and Organizacional Psichology. N. Y. 1972, p. 309.
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И двете групи теории боравят с две основни понятия – потребности и
възнаграждения. В най-общ план потребността е осъзнатото отсъствие на нещо,
което предизвиква мотив за действие. Първичните потребности са заложени
генетично, а вторичните се придобиват в резултат от жизнения опит на индиви-
да. Възнаграждението е всичко онова, което човек смята за ценно за себе си11.
Всички съвременни теории за мотивацията залагат на определянето на списъ-
ка и структурата на потребностите.

От управленска гледна точка е важно да се знае какви въздействия може
да включва мотивационният механизъм. Съставителите на терминологичния
речник по управление на човешките ресурси считат, че желаната мотивация се
постига чрез проектиране на длъжностите, чрез модификация на поведението и
чрез организационната култура12.

М. Паунов включва в кръга от въздействия при формирането на мотива-
ционната политика на фирмата мотивиране чрез: самата работа; оценка и об-
ратна връзка; участие (включеност) и активация; екипност; статусно-ролеви
характеристики; ускорения (поощрения и наказания), включително и страх; орга-
низационна култура; ръководство/лидерство; възнаграждение. Той акцентира
също така върху персонализирането на управленските въздействия13.

Й. Илиев дефинира 18 потребности, чието удовлетворяване е във възмож-
ностите на фирмите и би допринесло за формирането на позитивна мотивация
за труд сред служителите и това са потребностите: от поддържане на здравето
и жизнената дейност; от надеждност, безопасност, сигурност; от общуване; от
социален статус и власт; от подчинение и контрол; от независимост и свобода;
от конкуренция, състезателност, съревнование; от високи постижения, резулта-
ти в труда; от стабилност; от новости, промени; от смисленост в работата; от
творчество в работата; от принадлежност и работа в екип; от емоционално на-
прежение и риск; от радост и удоволствие в работата; от самоутвърждаване и
престиж; от нови знания, обогатяване на знанията; от признание. Той вижда
възможности за създаване на предпоставки за мотивация в набирането и под-
бора на човешките ресурси, оценяването на трудовото представяне, повишава-
нето на квалификацията, преквалификацията и пренасочването (включително
освобождаването) на човешките ресурси, работната заплата и екипната рабо-
та. Й. Илиев обосновава твърдението си, че в човешкото поведение могат да
се разграничат два компонента, единият от които изразява специфични прояв-
ления на поведението, които отличават хората един от друг (индивидуален век-
тор на мотивацията), докато другият обхваща проявления, които са типични за
всички хора и могат да обединят успешно служителите на фирмата около по-
стигането на високи цели (корпоративен вектор на мотивацията)14.

1 1 Мескон, М., М. Альберт, Ф. Хедоури. Основы менеджмента. М., „Дело”, 1992, с. 384.
1 2 Шопов, Д. и др. Терминологичен речник по управление на човешките ресурси. С., Унив. изд.

„Стопанство”, 2004, с. 284-285.
1 3 Паунов, М. Трудова мотивация. С., Сиела, 2009, с. 105-251.
1 4 Илиев, Й. Управление чрез мотивация. Варна, Унив. изд. ВСУ „Черноризец Храбър”, 2009.
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Н. Самоукина предлага почти същия списък от потребности (разликата е
във включването на още една потребност – от сътрудничество с ръководство-
то на фирмата), заедно с богат набор от корпоративни и персонални мотиватори
(мотивационни въздействия), които могат да се приложат относно служители-
те15. Вижда се, че дефинираните от Самоукина и Илиев потребности напълно
отговарят на теоретичните възгледи, свързани със съдържателните теории,
докато прилагането на персоналните и организационните мотиватори в голяма
степен кореспондират с очакванията, справедливостта и пр., т.е. понятия, ха-
рактерни за процесните теории.

В изследване, посветено на успешното управление на бизнесорганизации-
те, Е. Гостик и Ч. Елтън отбелязват, че мениджърите на фирми с отлични сто-
пански резултати спазват четири основни принципа на ръководство – набеляз-
ване на конкретни и ясни цели, общуване с персонала, доверие и взискателност.
Към тези принципи, обаче, трябва да се прибави катализаторът „признание”16.

След направения кратък преглед на литературни източници и текстове,
посветени на мотивацията, могат да се направят някои обобщения и изводи:

1. Основните концептуални подходи за формирането на положителна нагласа
към упражняването на конкретен вид труд, за труд в определена организа-
ция и за постигането на високи трудови резултати, се основават на пости-
женията и на съдържателните, и на процесните теории за мотивацията.

2. Мотивационен потенциал има в абсолютно всички дейности, които се
извършват в организациите – от набирането и подбора до уволнението
на работници и служители, в работата на екипите и лидерството.

3. При мотивирането на човешките ресурси в действие влизат организа-
ционни мотиватори (лидерство, организационна култура, ежедневни ру-
тинни дейности) и персонални мотиватори (индивидуалните потребнос-
ти на работниците и служителите).

4. Списъкът от човешки потребности, които могат да се удовлетворят от
организациите, е изключително разнообразен, като включва и такива,
които си противоречат помежду си (например, от стабилност и от про-
мени, от подчинение и от независимост). Това означава, че при прилага-
нето на мотивационни въздействия трябва да се подхожда индивидуал-
но, защото различните хора имат различни потребности.

5. Според нас, изграждането и прилагането на мотивационни механизми в
организациите трябва да се основава на следните принципи:
- аргументираност;
- целенасоченост;
- обективност;
- справедливост;
- признание;
- диференцираност;

1 5 Самоукина, Н. В. Ефективна мотивация на персонала. С., Софтпрес, 2007, с. 89-130.
1 6 Гостик, Е., Ч. Елтън. Принцип на моркова. С., „Класика и стил”, 2012, с. 38.
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- перспективност;
- подкрепа.

Аргументираността е необходима от гледна точка на правата и задълже-
нията на страните по трудови правоотношения, правилното съставяне на длъжно-
стните характеристики, освобождаването, дейностите по квалификация и пре-
квалификация и всички други дейности, за които са присъщи точното, правилно
изпълнение и понасянето на отговарност.

Целенасочени са всички процеси, протичащи в организациите, включител-
но и мотивирането на човешките ресурси.

Обективност и справедливост трябва да има във всички дейности, но осо-
бено необходими са те при оценяването и заплащането на труда, подбора, осво-
бождаването.

Признанието е онзи катализатор, който кара хората да дават максимума
от себе си. Навременното признание на постиженията трябва да стои в основа-
та на оценяването и заплащането на труда.

Диференцираността може да се тълкува и като мяра в прилагането на
мотивационни въздействия, и като персонализирането им.

Перспективността в мотивирането означава да се създадат такива норми
и ценности в организацията, които да способстват за изграждането на една ус-
тойчива система от човешки ресурси.

Подкрепата при мотивирането е изключително важна, когато се отнася до
екипната работа, насърчаването на състезателност, лидерството в екипа и пр.

2. Практико-приложни аспекти на изграждането на мотивационни
механизми в строителните предприятия в България

Преди да посочим практическите измерения на мотивационните механиз-
ми в българските строителни предприятия, според нас е целесъобразно да да-
дем с няколко думи оценка за състоянието на човешките ресурси и наложилата
се от години система за мотивиране в сектора.

Както беше отбелязано в началото, броят на заетите лица в строителните
предприятия нарасна чувствително до 2008 г. Това увеличение на количеството,
обаче, не беше съпътствано с увеличение на качеството. Въпреки рязкото нама-
ление на заетостта през годините на кризата, голяма част от персонала на стро-
ителните предприятия е с ниско образование. Сектор „Строителство” е на второ
място по относителен дял на заетите лица с основно и по-ниско образование след
„Селско, горско и рибно стопанство” – 22%. Делът на жените в сектора е едва
8%, а на работниците над 55 години – 13%17. Ако към тези констатации прибавим
и обстоятелството, че трудът е все още тежък и непривлекателен, под голямото
влияние на климатичните условия, става ясно защо като най-подходящи за изпол-
зване в условията на строителството мениджърите считат материалните стиму-
ли, които имат за задача да компенсират високата трудоемкост и да задържат
работната сила. Стоителството е подчертано „мъжка” професия и проявите на
1 7 Изчислено по данни от „Заетост и безработица”. Издание на НСИ, 2010, с. 46-48.
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управленска изтънченост едва ли биха се приели с адмирации от строителните
работници. Това виждане е залегнало в практиката по мотивирането и стимули-
рането в строителните предприятия. Често в разговори с мениджъри от строи-
телния сектор се чуват реплики от тяхна страна по отношение на работниците
като: „да са благодарни, че още имат работа”, „нали получават заплата” и пр.

Като фактори, влияещи върху степента на приложение на мотивационни
въздействия в строителството освен посочените, могат да се отбележат също
малкият брой на заетите лица в предприятията и лошото им финансово състоя-
ние. По данни на статистиката през 2010 г. едва в 0,26% от предприятията в
сектора (58 бр.) са наети повече от 250 души, докато в 85% работят до 9 заети
(18 771 бр.)18. Микропредприятията представляват обикновено една бригада
или звено, изпълняващи конкретен вид строителна дейност, в които собстве-
никът работи наравно с останалите работници или в най-добрия случай се зани-
мава с материалното осигуряване на строителните процеси. В прилагането на
мотивационни механизми в повечето случаи той не е достатъчно компетентен,
а за управленски апарат не може да става и дума. Това, обаче, не означава, че
не се прилага никаква форма на мотивация.

В началото на 2012 г. недостигът на финансови средства в бранша е явен
и не се нуждае от допълнителни доказателства. Наред с този, в годишния ана-
лиз за 2011 г. на Камарата на строителите в България се акцентира и върху още
няколко, свързани с човешките ресурси проблеми:

- недостатъчната квалификация на изпълнителските кадри;
- изтичането на работна ръка към други държави;
- необходимостта строителните фирми да успеят да съхранят своя капа-

цитет и кадрови потенциал.19

Решаването на тези проблеми не може да се осъществи без прилагането
на мотивационни механизми и е свързано с изразходването на определени фи-
нансови средства. В книгата си „Принцип на моркова” Е. Гостик и Ч. Елтън
изчисляват, че около 1000 долара годишно на човек осигуряват солидна база за
стартиране на програма, насочена към отличаване и засвидетелстване на при-
знание от всякакъв вид. Това се равнява на около 2% от фонда за работна зап-
лата.20 Това, естествено, се отнася за компании със стабилни позиции в бизнеса
и международен авторитет. Ако я съотнесем към българската строителна дей-
ствителност при официална средна годишна работна заплата от около 7000 лева
за 2011 г.21, ще се получи, че около 140 лева на човек годишно биха били дос-
татъчни. Въпросът е дали мениджмънтът ще реши да отдели такава сума22.

1 8 Изчислено по данни от www.nsi.bg.
1 9 Вж. www.ksb.bg. Икономически сравнителен анализ за 2011 година – разширен преглед.
2 0 Гостик, Е., Ч. Елтън. Принцип на моркова. С., „Класика и стил”, 2012, с. 203.
2 1 По данни от www.nsi.bg.
2 2 В това отношение има проблясъци. Например, в началото на 2012 г. една от големите строителни

фирми в гр. Варна награди по случай 20-годишнината от основаването си всички свои дългого-
дишни служители със самолетна екскурзия до Италия в знак на признание за тяхната лоялност и
съпричастност към фирмените цели и ценности.
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Има мотивационни въздействия, чието прилагане струва значително по-
евтино от посоченото, а в някои случаи дори е безплатно. В литературата за
мотивацията са разработени голям брой мотивационни модели, включващи кор-
поративни и персонални мотиватори, които с успех могат да се адаптират за
строителния сектор в България.

Като най-подходящи за прилагане в строителните предприятия корпора-
тивни мотиватори бихме посочили:

- Наличие на ясна визия за фирмата, която да покаже на всички работни-
ци и служители какъв е смисълът от нейното съществуване, какви са
житейските ценности, които изповядва собственикът, какво е отноше-
нието му към персонала, клиентите, участниците в инвестиционния про-
цес, законодателството, качеството на строителната продукция.

- Насочеността на кадровата политика – към по-млади или към опитни
работници и служители, към такива с трудов стаж или без предпочита-
ния за опит, към вътрешния или външния трудов пазар и т.н.

- Разработената система за управление на човешките ресурси с всичките
й компоненти, известна на всеки член от персонала, в която са вградени
принципите за справедливост, равнопоставеност и законосъобразност.

- Възприетият стил на ръководство.
- Отношението към работата, парите, дисциплината, работното време на

собственика или главния мениджър, служещо като личен пример, него-
вият стил на живот.

- Съществуващите традиции, ритуали, празници, изисквания към поведе-
нието в различни ситуации, начините за отразяване и възнаграждаване
на постиженията и други подобни, които се считат за компоненти на
фирмената култура.

Персоналните мотиватори са адекватни на идентифицираните индивиду-
ални потребности и тяхното количество е внушително23. Както беше посочено
по-горе, при прилагането на персоналните мотиватори трябва да се подхожда
внимателно, като се отчитат особеностите на човешката личност и поради това
е невъзможно да се дадат универсални предписания от вида: „Правете точно
това и ще постигнете успех в мотивирането!”. Някои хора имат потребност от
власт, а други се чувстват добре когато се подчиняват на даден авторитет; за
едни успехът се състои в заемането на ръководна длъжност, а за други в това,
да задоволят най-елементарните си физиологични потребности; едни приемат
емоционално всяка промяна, а други – съвсем спокойно и премерено.

Като отчитаме сложността на човешката природа и преобладаващите
характеристики на човешките ресурси в строителството, без да акцентираме

2 3 Така например, Самоукина признава наличието на 19 индивидуални потребности и съответства-
щи на всяка потребност поне двуцифрен брой мотиватори. Гостик и Елтън дават 125 идеи за
персонални мотиватори във връзка само с една потребност – от признание. Персонални мотива-
тори дефинират и много други чуждестранни и български автори без да ги наричат точно с това
наименование.
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върху отделните потребности, според нас, за формирането на положително от-
ношение към труда могат да намерят приложение някои от следните мотиватори:

- грижа за собственото здраве и за здравето на подчинените;
- осигуряване на фирмен кредит за жизненоважни покупки;
- изразяване на положителна оценка спрямо тези, които се занимават със

спорт и туризъм;
- своевременно изразяване на благодарност, веднага след добре свърше-

ната работа;
- избягване на „началнически” маниер в общуването, употреба на „моля”

и „благодаря” в разговорите с подчинени;
- изразяване на публична благодарност – пред работната група или пред

целия колектив;
- неформално общуване в рамките на работното време;
- организиране на посещения на спортни и културни прояви;
- поддържане на добри отношения с неформалните лидери;
- изпращане на отделни екипи на обучения, семинари;
- съвместни почивки на работните екипи по време на работа, с цел хората

да общуват помежду си;
- осигуряване на всички необходими условия за безопасност на труда;
- осигуряване на мобилни телефони на ръководителите на екипи и изяве-

ните работници;
- оборудване на помещенията за почивка по подходящ начин през лятото

и през зимата;
- изграждане на уверен и сдържан стил на общуване с подчинените, без

повишаване на глас и използване на ненормативна лексика;
- строго спазване на икономическите обещания – за работна заплата и

премии;
- съобразяване на размера на наградите с индивидуалните приноси;
- отправяне на поздравления за рождени дни или юбилеи на важните ра-

ботници и служители;
- ръкуване и поздравяване;
- проява на интерес за семейното положение и семействата на подчинените;
- осведомяване за децата в семейството, за техните потребности и успехи;
- приятелско беседване със старателните и лоялните;
- покана към успешните работници и служители за участие в мероприя-

тия, организирани в „тесен кръг”;
- подчертаване на персоналната отговорност при изпълнението на слож-

ни задачи;
- проявяване на взискателност към себе си и към подчинените;
- изразяване на сигурност, че единствено този човек или тази група могат

да се справят с дадена задача;
- запомняне на малките имена на работниците и служителите и използва-

нето им при разговор;
- показване на перспективата за израстване в кариерата (ако има такава);
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- подкрепа на служителите с лидерски потенциал;
- изразяване на подчертан интерес и положителна оценка към новите идеи

и инициативи на работниците и служителите;
- избягвяне на персонална критика спрямо някого пред негови колеги и

особено пред външни хора;
- похвалата да преобладава пред порицанието;
- минимализиране на контрола над работници и служители, които обичат

независимостта и свободата и притежават съответните умения;
- привличане на добрите професионалисти като наставници на новопос-

тъпилите;
- изработване на обективни критерии за оценка на резултатите от работата;
- справедливост при заплащането и премирането;
- напомняне на минали лични постижения, с цел формиране на увереност

в упражняваната дейност;
- напомняне за надеждността и стабилността на фирмата;
- проява на интерес към знанията и уменията, придобити от работниците

и служителите по време на обучения и семинари;
- често коментиране на полезността на конкретния труд;
- демонстриране на оптимизъм, ведро и усмихнато изражение;
- неглижиране на проблемите, преодоляване на трудностите с вяра в ус-

пеха и др.
Разработването на подходяща мотивационна политика в строителните

фирми в България е проблем, който касае ефективността на строителния сек-
тор. Дълги години у нас на мотивирането се е гледало с известно пренебреже-
ние, но е крайно време да се разбере, че ефективносттта от труда не може да
се повишава само чрез парични награди и наказания.

Като се имат предвид ниската степен на задоволеност на материалните
потребности и характерът на труда в строителния сектор, като подходящи сега
могат да се препоръчат персоналните мотиватори, съдържащи материален или
финансов компонент, например: спазването на икономическите обещания, про-
явата на справедливост при заплащането и премирането на труда, осигуряване-
то на мобилни телефони, предоставянето на фирмен кредит и др.

Строителните работници реагират положително също на неформалното
общуване с ръководството, избягването на „началнически маниер” при разго-
ворите с тях, проявения интерес към проблемите на техните семейства.

Заключение

Проблематиката, свързана с мотивацията, е извънредно сложна и инте-
ресна в икономически и психологически план. Тя не може да се изчерпи в една
книга или статия. Доказателство за това са многобройните публикации, в които
се разглеждат едни или други нейни аспекти. Някои автори акцентират върху
личностните характеристики, други – върху корпоративната култура, срещат се
съвети да се залага и на позитивните народностни черти.



5 9
Статии

В тази статия се опитахме да изясним основните принципи, на базата на
които може да се изгради мотивационната политика на строителните фирми.
Без да претендираме за изчерпателност, посочихме някои от възможностите за
прилагането на мотивационни въздействия от страна на фирмения мениджмънт.
Считаме, че за формирането на сполучлива мотивационна политика е необхо-
димо да се направи демографски разрез на системата от човешки ресурси във
фирмата, да се диагностицира мотивационната среда и т.н., но тези проблеми
ще бъдат предмет на последващи разработки.

POSSIBILITIES  FOR  THE  APPLICATION  OF  MOTIVATION  MECHANISMS
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Abstract

In the article there are considered some issues, connected with the motivation of workers
and employees in construction enterprises in Republic of Bulgaria. There is made an overview
of bibliographical sources in order to clarify the nature of motivation and the principles, on the
basis of which – according to the author – there must be built the motivation mechanisms in
enterprises.

There is carried out a brief analysis of the situation in the construction industry during
the past few years and the factors affecting the use of motivation influences. There is put
forward a list of corporate and personal motivators, suitable for application in construction
enterprises.

ВОЗМОЖНОСТИ  ПРИМЕНЕНИЯ  МОТИВАЦИОНННЫХ МЕХАНИЗМОВ
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Резюме

В статье рассматриваются проблемы, связанные с мотивацией рабочих и служащих
строительных предприятий в Республике Болгарии. Сделан обзор литературных источни-
ков с целью выяснения сущности мотивации и принципов, на основе которых по мнению
автора следует строить мотивационные механизмы на предприятиях.

Сделан краткий анализ ситуации в строительной отрасли в последние годы, а также
и факторов, оказывающих влияние на применение мотивационных воздействий. Предло-
жен список корпоративных и персональных мотиваторов, подходящих для применения на
строительных предприятиях.


