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Функционирането	 на	 бизнес	 организациите	 в	 условията	 на	 ди-
намична	и	дигитална	среда	предопределя	различен	управленски	
подход	към	хората,	за	да	се	превърнат	те	в	човешки	капитал	и	да	
допринесат	за	постигане	на	фирмените	цели.	Това	изисква	стиму-
лиране	самоизявата	на	служителите	при	вътрешноорганизацион-
ните	обстоятелства,	определени	от	съществуващата	фирмена	кул-
тура.	Научната	цел	на	статията	е	да	се	очертаят	особеностите	на	
релацията	„стратегически	мениджмънт	–	фирмена	култура	–	са-
мореализация	на	служителите“	и	възможностите	за	управлението	
ѝ	в	контекста	на	достигане	до	желаната	организационна	ситуация.	
Разработката	има	концептуален	характер	и	за	нейното	изготвяне	
са	интегрирани	и	обобщени	съществуващи	теоретични	постанов-
ки	в	областите	„Стратегически	мениджмънт“,	„Фирмена	култура“	
и	 „Човешки	 ресурси“.	 Използвани	 са	 различни	 изследователски	
методи	и	подходи,	в	това	число	методите	на	анализ	и	синтез,	както	
и	системен,	комплексен	и	интердисциплинарен	подходи.	В	резул-
тат	на	изследването	са	операционализирани	понятията	в	релация-
та	и	са	разкрити	необходимите	съответствия	с	оглед	постигането	
на	синхронизация	между	тях.
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Въведение

Фокусът	върху	човешките	ресурси	и	стремежът	за	превръщането	им	в	чо-
вешки	капитал,	 в	 съвременните	динамични	условия	на	 конкуренция,	 дава	 въз-
можност	на	мениджърите	на	бизнес	организациите	да	реализират	поставените	
стратегически	приоритети.	Съществен	момент	тук	е	управлението	на	самореали-
зацията	на	служителите,	което	е	в	основата	на	задоволяването	на	най-висшите	
потребности	 в	 йерархията	 на	 потребностите	 (според	 пирамидата	 на	 Маслоу).	
Това	води	до	формирането	на	мотивиран	екип	от	хора,	лоялни	към	своите	фир-
ми	и	ангажирани	с	постигането	на	техните	цели.	Важна	роля	в	този	процес	има	
фирмената	култура,	тъй	като	според	Димитрова	(2012)	тя	е	спойката	(social	glue),	
която	обединява	членовете	на	организацията,	мотивира	ги	и	им	създава	чувството	
за	общосподелена	организационна	реалност.	Във	връзка	с	това	авторът	добавя,	че	
„този	факт	придобива	особено	значение	във	време,	когато	все	по-популярни	ста-
ват	виртуалните	компании	и	мултинационалните	корпорации,	в	които	нараства	
необходимостта	да	се	повишава	чувството	на	служителите	за	идентификация	с	
организацията,	в	която	работят“	(Димитрова,	2012,	с.	26).	Въпросът	за	мотива-
ционното	влияние	на	фирмената	култура	върху	хората	в	организациите	и	тяхното	
трудово	представяне	има	широк	отзвук	в	литературата.	Липсва	обаче	разглежда-
не	на	по-тясната	взаимовръзка	между	проекциите	на	културните	характеристики	
на	организацията	върху	стремежа	към	самореализация	на	нейните	служители,	и	
оттам	върху	поведението	им	в	работния	процес	с	оглед	постигане	на	фирмените	
цели.	Практическата	значимост	на	този	въпрос	при	управлението	на	човешките	
ресурси	ни	подтикна	да	погледнем	концептуално	към	проблема	за	повишаване	
желанието	за	самоизява	на	служителите	и	по-добро	трудово	представяне	чрез	из-
граждане	на	подходяща	фирмена	култура	и	работна	среда.	Във	връзка	с	това	науч-
ната	цел	на	статията	е	да	се	очертаят	особеностите	на	релацията	„стратегически	
мениджмънт	–	фирмена	култура	–	 самореализация	на	служителите“	и	възмож-
ностите	за	управлението	ѝ	в	контекста	на	достигане	до	желаната	организационна	
ситуация.		За	постигането	на	тази	цел	са	използвани	различни	изследователски	
методи	и	подходи,	в	това	число	методите	на	анализ	и	синтез,	както	и	системен,	
комплексен	и	интердисциплинарен	подходи.

1. Процесът на взаимодействие между стратегически мениджмънт, 
фирмена култура и самореализация на служителите

За	да	се	изясни	връзката	между	тези	понятия	на	ниво	бизнес	организация	
първоначално	е	необходимо	тяхното	дефиниране.	Стратегическото	управление	е	
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дейност,	насочена	към	достигане	на	основните	цели	и	задачи	на	организацията,	
определени	на	основата	на	предвиждане	на	възможните	изменения	в	обкръжава-
щата	среда	и	организационния	потенциал,	по	пътя	на	координация	и	разпределе-
ние	на	ресурсите	(Шифрин,	2008).	По	своята	същност	то	е	„комплексна,	интегри-
рана,	ориентирана	към	бъдещето	система	за	управление	на	дадена	организация	
като	цяло	или	стратегическа	единица“	(Ненов,	2012,	с.	74).	Резултат	от	стратеги-
ческия	мениджмънт	е	формулирането	на	бизнес	стратегията,	която	задава	модела	
на	поведение	на	организацията	в	относително	дългосрочен	период	от	време.

Фирмената	култура	може	да	се	разглежда	като	ключова	организационна	ха-
рактеристика,	създаваща	необходимите	условия	и	вътрешен	климат	за	реализа-
ция	на	един	или	друг	тип	организационно	поведение.	Това	се	дължи	на	обсто-
ятелството,	 че	 тя	 представлява	 „сума	 от	 общото	 или	 споделеното	 познание	 на	
дадена	група	хора,	което	развива	способността	ѝ	да	оцелее	при	обстоятелствата	
на	обкръжаващата	я	среда	и	да	извършва	своите	вътрешни	действия“	(Гормън,	
1992,	с.	9).	В	този	смисъл	фирмената	култура	е	многопластов	конструкт,	който	
дефинира	нормите	на	поведение	и	отношение	на	служителите	в	организацията	и	
извън	нея	и	е	устойчив	във	времето.

Самореализацията	на	служителите	представлява	осъзнато	разбиране	и	осъ-
ществяване	на	потенциала	на	личността.	Според	Маслоу	тя	е	„развитие	и	съз-
ряване	на	собствените	ресурси	и	потенциал,	последвани	от	чувство	на	растеж,	
зрялост,	здраве	и	автономия“	(Маслоу,	2010,	с.	108).	Свързана	е	със	стремежа	на	
човека	да	придаде	смисъл	на	живота	си	(Маслоу,	2010),	съзнателно	и	волево	да	
достигне	личностно	значими	цели	и	задачи	(Сафин,	1986).	Самореализацията	е	
насочена	към	постигане	на	автономно	определени	цели	чрез	оптимално	оползо-
творяване	и	развитие	на	отличителните	преимущества,	таланти	и	способности,	
при	 ефективно	 възползване	 от	 организационните	 условия	 и	 отчитане	 на	 огра-
ниченията,	 въз	 основа	 на	 интеграция,	 координация	 и	 разпределение	 на	 ресур-
си	(усилия,	време,	знания,	умения,	компетенции).	Тя	е	целенасочен	когнитивен	
процес	(Вахромов,	2002)	на	самоопределяне,	саморегулация	и	самоутвържаване,	
в	резултат	на	който	потенциалните	възможности	и	таланти	се	превръщат	в	ак-
туални.	 Самоопределянето	 (Hoffman	 et	 al.,	 2004)	 е	 способността	 за	 автономно	
дефиниране	и	постигане	на	цели	на	основата	на	познаване	и	ценене	на	личните	
преимущества	(включва	самопознаване,	самооценка,	планиране,	действие,	осъз-
наване	на	опита).	Саморегулацията	се	проявява	в	качеството	на	изпълнение	на	
дейността	и	включва	способностите	за	самоорганизация,	самодисциплина	и	са-
моконтрол.	Самоутвърждаването	е	свързано	със	самоуважение	и	уважението	на	
околните	в	резултат	на	самостоятелно	постигнатите	успехи.

Взаимодействието	 между	 факторите	 в	 релацията	 има	 перманентен	 и	 ци-
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кличен	 характер.	 Считаме,	 че	 това	 взаимодействие	 подлежи	 на	 целенасочено	
управление,	 от	 качеството	 на	 което	 зависи	 равнището	 на	 фирмената	 култура,	
мотивацията	на	служителите	за	самореализация	в	организацията	и	степента	на	
постигане	на	стратегическите	ѝ	цели.	Цялостният	цикъл	на	взаимодействие	може	
да	се	разграничи	на	три	отделни	подпроцеса,	представени	на	фиг.	1.

5

способностите за самоорганизация, самодисциплина и самоконтрол. 
Самоутвърждаването е свързано със самоуважение и уважението на 
околните в резултат на самостоятелно постигнатите успехи.

Взаимодействието между факторите в релацията има перманентен и 

цикличен характер. Считаме, че това взаимодействие подлежи на 

целенасочено управление, от качеството на което зависи равнището на 

фирмената култура, мотивацията на служителите за самореализация в 

организацията и степента на постигане на стратегическите ѝ цели. 

Цялостният цикъл на взаимодействие може да се разграничи на три 

отделни подпроцеса, представени на фиг. 1.

Фиг. 1. Цикличност на процеса на взаимодействие между стратегически

мениджмънт, фирмена култура и самореализация на служителите

Източник: Съставена от авторите.

• Взаимодействие „стратегически мениджмънт – фирмена култура“ 

Между стратегическото управление и фирмената култура 

съществува двупосочна връзка на влияние. От една страна, културата чрез 

своите ценности оказва важна роля върху стратегическото развитие на 

организацията посредством степента на съответствието ѝ с останалите 
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Фиг. 1. Цикличност на процеса на взаимодействие между стратегически 
мениджмънт, фирмена култура и самореализация на служителите

Източник: Съставена от авторите.

•	Взаимодействие	„стратегически	мениджмънт	–	фирмена	култура“	
Между	стратегическото	управление	и	фирмената	култура	съществува	двупо-

сочна	връзка	на	влияние.	От	една	страна,	културата	чрез	своите	ценности	оказва	
важна	роля	върху	стратегическото	развитие	на	организацията	посредством	сте-
пента	на	съответствието	ѝ	с	останалите	стратегически	фактори	за	успех	на	ор-
ганизацията	на	пазара	(структура,	системи,	умения	и	др.).	Това	влияние	намира	
израз	в	характера	и	особеностите		на	стратегията,	която	се	избира	от	мениджъри-
те	във	връзка	с	постигане	на	целите	и	повишаване	на	конкурентоспособността	на	
компанията	(Минков,	2009).

От	друга	страна,	се	наблюдава	въздействие	на	стратегическия	мениджмънт	
върху	фирмената	култура	в	посока	синхронизация	между	стратегията	на	органи-
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зацията	и	нейните	вътрешни	ценности.	В	този	контекст	Каплан	и	Нортън	(2006)	
считат,	че	при	наличие	на	синхрон	между	културата	и	стратегията	на	организа-
цията	нейният	организационен	капитал	повишава	стойността	си.	

•	Взаимодействие	„фирмена	култура	–	самореализация	на	служителите“
Установената	с	течение	на	времето	фирмена	култура,	чрез	своите	писани	и	

неписани	норми,	оказва	влияние	върху	работата	на	всеки	човек	в	организацията.	
Това	е	следствие	от	обстоятелството,	че	тези	норми	имат	характер	на	задължи-
телни	правила	за	поведение,	отношение	и	общуване	между	хората	както	във,	така	
и	извън	нея.	По	този	начин	културата	налага	своеобразна	„рамка“	на	взаимоот-
ношенията	в	една	компания,	което	въздейства	мотивиращо	върху	служителите,	
приели	да	се	съобразят	с	нея,	като	стимулира	самореализацията	им	и	вложените	
от	тях	усилия	в	работния	процес.

В	същото	време	влиянието	на	самореализацията	на	служителите	върху	фир-
мената	култура	е	обусловено	от	факта,	че	те	със	своите	индивидуални	характе-
ристики	са	неин	„органичен“	израз,	живото	ѝ	въплъщение,	поради	което	може	да	
се	твърди,	че	чрез	своите	вярвания,	разбирания	и	действия	я	моделират,	развиват,	
утвърждават	и	транслират	както	във,	така	и	извън	организацията.

•	Взаимодействие	 „самореализация	 на	 служителите	 –	 стратегически	 ме-
ниджмънт“

Стратегическият	мениджмънт	 разкрива	 хоризонти,	 но	поставя	и	 рамка	на	
възможностите	за	самореализация	на	служителите,	тъй	като	задава	посоката	на	
развитие,	 условията	и	 ресурсите	 за	 постигане	 както	на	 личните,	 така	и	 на	 ор-
ганизационните	цели.	От	друга	страна,	мотивацията	за	самореализация	на	слу-
жителите	оказва	влияние	върху	постигането	на	организационните	цели,	оползо-
творяването	на	ресурсите,	развитието	и	създаването	на	конкурентни	предимства,	
възможностите	за	изграждане	на	взаимоотношения	с	клиенти	и	партньори,	ими-
джа	на	организацията.

2. Елементи на понятията стратегически мениджмънт,  
фирмена култура и самореализация на служителите

Целенасоченото	управление	на	процеса	на	взаимодействие	между	стратеги-
ческия	мениджмънт,	фирмената	култура	и	самореализацията	на	служителите	из-
исква	изясняване	на	същността,	съдържанието	и	взаимовръзките	на	елементите,	
изграждащи	тези	комплексни	понятия	(фиг.	2).
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• Взаимодействие „самореализация на служителите – стратегически 

мениджмънт“

Стратегическият мениджмънт разкрива хоризонти, но поставя и 

рамка на възможностите за самореализация на служителите, тъй като 

задава посоката на развитие, условията и ресурсите за постигане както на 

личните, така и на организационните цели. От друга страна, мотивацията 

за самореализация на служителите оказва влияние върху постигането на 

организационните цели, оползотворяването на ресурсите, развитието и 

създаването на конкурентни предимства, възможностите за изграждане на 

взаимоотношения с клиенти и партньори, имиджа на организацията.

2. Елементи на понятията стратегически мениджмънт, фирмена 

култура и самореализация на служителите

Целенасоченото управление на процеса на взаимодействие между 

стратегическия мениджмънт, фирмената култура и самореализацията на 

служителите изисква изясняване на същността, съдържанието и 

взаимовръзките на елементите, изграждащи тези комплексни понятия

(фиг. 2).

• Климат
• Ценности
• Практики
• Поведения

• Среда
• Цели
• Стратегия
• Тактика

• Условия
• Цели
• План за 

развитие
• Изпълнение

Стратегически 
мениджмънт

Фирмена 
култура

Самореализация 
на служителите

МИСИЯ

Фиг. 2. Елементи на понятията в релацията 
„стратегически мениджмънт – фирмена култура – самореализация на служителите“

Източник: Съставена от авторите.

•	Елементи	на	стратегическия	мениджмънт
Операционализиращи	елементи	на	стратегическия	мениджмънт	са	фирме-

ната	среда,	организационните	цели,	възприетата	стратегическа	ориентация	и	так-
тическите	действия	от	страна	на	компанията.	По	същество	те	следват	логиката	на	
управленския	процес	„информация	–	трансформация	–	действие“.

Бизнес средата	създава	условията	за	функциониране	на	бизнеса.	Тя	обхва-
ща	съвкупността	от	„външните	фактори	и	вътрешните	условия,	като	на	тази	база	
се	извършват	прогнози	и	се	вземат	обосновани	стратегически	решения“	(Радев,	
2014,	 с.110).	Според	Ненов	 (2012)	 анализът	ѝ	 е	 „главата	на	 топлийката“,	 а	 из-
преварващото	предвиждане	на	промените	в	нея	е	„есенцията“	в	мениджмънта.	
Качественият	 и	 обхватен	 анализ	 на	 средата	 е	 солидна	 основа	 за	 вземането	 на	
адекватни	последващи	стратегически	решения	в	условията	на	динамична	пазар-
на	среда.

Целите	 „очертават	главните	направления	на	развитие	и	дават	качествен	и	
количествен	израз	на	желаното	бъдещо	състояние	и	предпочитан	бъдещ	резултат,	
към	който	бизнесът	се	стреми“	(Радев,	2014,	с.	162).	По	същество	те	представля-
ват	аспирациите	на	фирменото	ръководство,	които	в	интегриран	вид	се	предста-



254

Известия 
2021  •  том 65  •  №3

вят	чрез	„дървото	на	целите“,	поставяйки	базата	за	избор	на	бизнес	и	функцио-
нални	стратегии,	както	и	за	изготвяне	на	функционални	програми	и	комплексен	
бизнес	план.	

В	основата	на	успешната	реализация	на	фирмените	цели	стои	планирането	
на	подходяща	бизнес стратегия.	Тя	е	моделът	на	поведение,	възприет	от	компа-
нията,	чиято	крайна	цел	е	повишаване	на	конкурентоспособността	ѝ	в	дългосро-
чен	план.	Във	връзка	с	това	успехът	на	стратегията	е	пряко	зависим	от	същест-
вуващите	конкурентни	предимства	на	организацията.	Радев	(2014)	счита,	че	чрез	
бизнес	стратегиите	се	определя	продуктово	пазарният	обхват,	извежда	се	основ-
ният	конкурентен	подход	и	желаната	форма	и	степен	на	интеграция,	постигането	
на	които	способства	за	изпълнението	на	главната	бизнес	цел	на	фирмата.

Привеждането	 на	 стратегията	 в	 изпълнение	 се	 осъществява	 чрез	 кратко-
срочни	и	оперативни	тактически решения,	конкретизиращи	основния	план	за	
действие.	Те	се	свързват	главно	с	организацията	на	действията	по	реализация	на	
стратегията,	разпределение	и	използване	на	ресурсите,	а	също	и	по	нейното	усъ-
вършенстване	и	изменение	(Ненов,	2012).	Може	да	се	каже,	че	успешното	изпъл-
нение	на	тези	дейности	изисква	ефективно	ръководство	от	страна	на	ръководите-
лите	на	звена	в	организацията	и	висока	мотивация	на	човешките	ресурси	в	тях.

•	Елементи	на	фирмената	култура
Културата	на	една	бизнес	организация	може	да	се	разглежда	като	сплав	от	

съществуващия	 организационен	 климат,	фирмените	 ценности,	 възприетите	 до-
бри	практики	и	поведението	на	служителите	на	и	извън	работните	им	места.	В	
своята	съвкупност	те	демонстрират	начина,	по	който	се	„правят	нещата“	в	съот-
ветната	компания.

Организационният климат	е	израз	на	психологическата	атмосфера,	създа-
дена	във	фирмата.	Той	отразява	междуличностните	отношения		между	хората	по	
хоризонтала	и	вертикала	на	йерархията,	рефлектиращи	във	взаимодействията	с	
клиентите	и	останалите	бизнес	партньори.	Климатът	е	детерминант	на	културата	
от	най-високо	равнище	и	зависи	до	голяма	степен	от	лидерските	способности	на	
ръководителите	 в	 организацията.	Във	 връзка	 с	 това	Масалджийска	 (2020a)	 от-
белязва,	че	формирането	на	по-продуктивна	и	ефективна	работна	среда	изисква	
присъствие	в	организацията	на	лидери	с	 високо	ниво	на	 емоционална	интели-
гентност,	 тъй	 като	 тя	 е	 „ключова	 предпоставка	 за	 постигане	 на	 постижения	 и	
високи	резултати	на	работното	място“	(Масалджийска,	2020b,	с.	125).

Ценностите	стоят	в	ядрото	на	фирмената	култура,	като	„устойчиво	вярване,	
че	определен	начин	на	поведение	или	целево	състояние	на	съществуване	е	лично	
или	обществено	предпочитан	в	сравнение	с	противоположен	начин	на	поведение	
или	състояние	на	съществуване“	(Димитров,	2012,	с.	18).	По	този	начин	според	
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Емилова	(2012)	те	са	основен	регулатор	на	поведението	на	личността	и	са	най-
невидимият	и	неуловим	компонент	на	културата.	Съществуват	в	дълбочина	и	са	
широко	приети	и	споделяни	от	членовете,	като	се	проявяват	чрез	нормите,	които	
разкриват	доколко	наистина	те	са	усвоени	от	хората	в	организацията	и	как	влияят	
върху	поведението	им	(Емилова,	2012).

Добрите практики	във	фирмата	са	възприетите	в	хода	на	времето	като	пра-
вилни	начини	за	справяне	с	ежедневните	проблеми.	Те	са	„правилата	на	играта“	
(Димитров,	2012,	с.	18),	които	важат	за	всеки	служител	и	имат	характер	на	зако-
нова	норма	 (най-често	неписана)	в	организацията.	Отразяват	пряко	фирмените	
ценности	и	се	предават	чрез	наставничество	от	по-опитните	на	новопостъпващи-
те	служители	в	екипа	като	безусловни	и	неоспорими	истини.

Проекциите	на	фирмената	култура	на	индивидуално	ниво	се	проявяват	в	по-
ведението	на	всеки	един	член	на	персонала	на	бизнес	структурата.	Амалгамата	от	
поведения	на	отделните	личности	представлява	сложна	форма,	която	Димитров	
(2012,	 с.	18)	разглежда	като	съвкупност	от	„използвания	от	хората	в	организа-
цията	език,	установените	обичаи	и	традиции	и	използваните	ритуали	в	голямото	
разнообразие	 от	 съпътстващи	организационния	живот	 ситуации“.	Създадените	
поведенски	норми	са	компонент	на	видимата	страна	на	фирмената	култура	и	по	
този	начин	допринасят	за	изграждане	на	определен	имидж	на	компанията.

•	Елементи	на	самореализацията	на	служителите
Самореализацията	намира	израз	в	умението	на	служителите	целенасочено	

да	 управляват	 комплексното	 взаимодействие	между	 съставящите	 я	 взаимнооб-
вързани	елементи	–	условия	на	средата,	индивидуални	цели,	личностен	план	за	
развитие	и	изпълнение	на	поставените	задачи.	По	този	начин	тя	заема	ключово	
място	в	релацията	„стратегически	мениджмънт	–	фирмена	култура	–	самореали-
зация“	и	спомага	за	подобряване	на	организационното	изпълнение.

Условията	 формират	 характеристиките	 на	 средата,	 в	 която	 служителите	
реализират	своя	потенциал.	 „Човек	избира	такова	обкръжение,	 такива	условия,	
които	помагат	за	осъществяване	на	свободния	избор“	(Коростылева,	2003,	с.		75).	
С	цел	установяване	на	благоприятните	възможности	и	факторите,	които	възпират	
самореализацията,	 е	 необходимо	добро	познаване,	 разбиране	и	 съобразяване	 с	
мисията	и	целите,	имиджа,	обкръжението,	 както	и	вътрешноорганизационните	
условия.	Във	връзка	с	това		Силгиджиян	(1978)	посочва,	че	в	дейностите	и	във	
взаимоотношенията	с	другите	човек	опознава	своите	способности,	чрез	тях	той	
ги	развива	и	реализира.

Ефективната	 самореализация	 изисква	 автономно	 дефиниране	 на	 точни	 и	
ясни	цели,	 които	да	бъдат	реалистични,	но	 с	достатъчна	 степен	на	 значимост,	
предизвикателност	и	трудност,	за	да	може	постигането	им	да	развива	потенциала	



256

Известия 
2021  •  том 65  •  №3

и	уменията	на	служителя.	Също	така	безспорно	е,	че	за	да	бъде	висока	индивиду-
алната	трудова	мотивация	е	необходимо	да	се	постигне	синхрон	между	органи-
зационните	цели	и	личните	приоритети	на	всеки	един	служител	във	фирмата.	В	
този	контекст	Гарванова	(2011)	твърди,	че	степента	на	удовлетвореност	от	живота	
отчита	съответствието	или	несъответствието	между	жизнените	цели	на	личност-
та	и	реалната	ситуация,	в	която	те	могат	да	бъдат	реализирани.

„Особеностите	на	самореализацията	се	определят	от	личностните	свойства,	
качества	и	очаквания.	Не	малка	роля	играят	жизнените	ситуации.“	(Коростылева,	
2003,	с.	106).	Оптималното	проявление	и	оползотворяване	на	ключовите	способ-
ности,	 качества,	 умения	и	компетенции	изисква	организирането	им	в	 ясен	ин-
дивидуален план за развитие,	осигуряващ	възможности	за	гъвкаво	мислене	и	
интеграция	на	ресурси,	за	постигане	на	дефинираните	цели.	Този	план	следва	да	
получи	подкрепа	от	ръководството	на	фирмата,	за	да	бъде	въвлечен	и	ангажиран	
сътрудника	с	постигането	на	желаните	резултати	от	дейността	на	организацията.

Способностите	за	самоорганизация,	самодисциплина	и	самоконтрол	оказват	
влияние	върху	качеството	и	ефективността	на	изпълнението на трудовите за-
дължения от служителите,	което	води	до	понижаване	на	организационните	раз-
ходи	и	повишаване	на	стандартите	на	работа.	В	този	смисъл	може	да	се	твърди,	че	
равнището	на	индивидуално	изпълнение	е	най-важният	индикатор	за	оценка	на	
мениджърските	усилия	за	стимулиране	самореализацията	на	хората.

3. Синхронизация между елементите на понятията  
стратегически мениджмънт, фирмена култура  
и самореализация на служителите, за постигане  
на оптимално взаимодействие в релацията

Оползотворяването	на	потенциала	на	взаимодействието	между	стратегиче-
ския	мениджмънт,	фирмената	култура	и	самореализацията	на	служителите	изис-
ква	постигане	на	съответствие	между	тях	(фиг.	3).	Според	нас	при	изграждане	на	
подобно	съответствие	чрез	целенасочено	управление	фирмената	култура	се	явява	
„инструменът“,	посредством	който	ръководителите	успяват	да	създадат	условия	
за	самореализация	на	сътрудниците	и	по	този	начин	да	допринесат	за	постигане	
на	целите	на	бизнес	организацията.
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Фиг. 3. Зона на оптимално взаимодействие между стратегически мениджмънт, 

фирмена култура и самореализация на служителите

Източник: Съставена от авторите.

Достигането до зоната на оптимално взаимодействие изисква 

едновременното създаване на необходимия синхрон поотделно между 

всеки две от понятията. Това налага висока степен на съгласуване между 

изграждащите ги елементи.

● Синхронизация между стратегически мениджмънт и фирмена култура

Считаме, че тя се постига при наличие на съгласуваност между 

съответните елементи на стратегическия мениджмънт и фирмената 

култура, което води до създаване на организационно поведение, 

релевантно на планираната бизнес стратегия:

- между средата на организацията и нейния вътрешен климат;

- между фирмените цели и формираното ценностно ядро;

- между принципите на стратегията и  създадените добри практики;

- между тактическите действия и работните поведения на 

служителите.

СТРАТЕГИЧЕСКИ 
МЕНИДЖМЪНТ

САМОРЕАЛИЗАЦИЯ 
НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

ФИРМЕНА 
КУЛТУРА

Фиг. 3. Зона на оптимално взаимодействие между стратегически мениджмънт, 
фирмена култура и самореализация на служителите

Източник: Съставена от авторите.

Достигането	до	зоната	на	оптимално	взаимодействие	изисква	едновремен-
ното	създаване	на	необходимия	синхрон	поотделно	между	всеки	две	от	понятия-
та.	Това	налага	висока	степен	на	съгласуване	между	изграждащите	ги	елементи.

 Синхронизация	между	стратегически	мениджмънт	и	фирмена	култура
Считаме,	че	тя	се	постига	при	наличие	на	съгласуваност	между	съответни-

те	елементи	на	стратегическия	мениджмънт	и	фирмената	култура,	което	води	до	
създаване	на	организационно	поведение,	релевантно	на	планираната	бизнес	стра-
тегия:	

-	между	средата	на	организацията	и	нейния	вътрешен	климат;
-	между	фирмените	цели	и	формираното	ценностно	ядро;
-	между	принципите	на	стратегията	и		създадените	добри	практики;
-	между	тактическите	действия	и	работните	поведения	на	служителите.
На	първо	място	е	необходимо	характерът	на	вътрешните	взаимоотношения	

да	 е	 в	 унисон	 с	 динамиката	 на	 обкръжаващата	 среда	 на	 организацията.	 Бързо	
променящата	се	и	динамична	отраслова	конюнктура	изисква	гъвкаво	организа-
ционно	поведение	и	обратно	–	по-бавните	и	статични	пазарни	условия	поставят	
необходимостта	от	запазване	на	статуквото	в	дейността.	С	оглед	на	това	основна	
задача	на	висшите	мениджъри	е	да	следят	промените	в	сектора	(потребителски,	
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продуктови,	технологични	и	др.),	да	оценяват	скоростта	и	степента	им	на	влияние	
върху	организацията	и	да	предизвикват	вътрешни	промени,	когато	това	се	налага.

На	второ	място	се	изисква	ценностните	приоритети	на	компанията	да	подкре-
пят	целите,	поставени	от	фирменото	ръководство.	В	този	смисъл	цели,	свързани	
с	реализиране	на	иновации,	създават	потребност	от	„втъкаване“	в	мисленето	на	
хората	на	ценности	като	иновативност,	творчество	и	креативност,	докато	стреме-
жът	към	понижаване	на	разходите	провокира	изграждане	на	рутина,	стабилност	
и	систематичност	в	работата	им.	Тук	следва	да	се	отбележи,	че	настройването	на	
ценностите	се	съпътства	обикновено	от	съпротивление	от	страна	на	засегнатите	
служители,	което	поставя	и	проблема	за	неговото	преодоляване.

На	 трето	 място	 е	 необходимо	 възприетите	 и	 утвърдени	 с	 времето	 добри	
практики	в	процеса	на	работа	да	съответстват	на	мерките	и	подходите,	изразя-
ващи	дългосрочното	поведение	на	фирмата.	Провеждането	на	различни	ритуали	
за	 сплотяване	на	колектива1	например	е	подходящ	прийом	при	реализиране	на	
стратегия	 на	 диференциация.	 В	 същото	 време	 стремежът	 на	 ръководството	 на	
компанията	да	се	реализира	нискоразходно	лидерство	е	добре	да	се	подкрепи	от	
ритуали,	свързани	с	обучение	в	умения	на	работното	място,	извършвани	от	по-
опитни	работници.	Основната	„тежест“	тук	се	понася	от	мениджърите	на	средно	
и	ниско	управленско	равнище,	които	носят	отговорността	за	внедряването	на	под-
ходящи	практики	в	своите	екипи.

На	последно	място	е	адаптирането	на	работните	поведения	на	служителите	
към	тактическите	действия	в	организацията.	Това	изисква	висока	степен	на	съ-
поставимост	между	компетенциите,	произтичащи	от	длъжностните	характерис-
тики	на	отделните	работни	места,	и	компетентностите,	присъщи	на	съответните	
сътрудници.	Във	връзка	с	това	широкообхватни	длъжности	водят	до	потребност-
та	от	хора	универсалисти	(широкопрофилни	специалисти),	докато	по-тясно	рам-
кирани	позиции	поставят	необходимостта	от	тесни	специалисти	с	по-ограничен	
компетентностен	профил.	И	не	само	това.	Съществена	задача	при	подбора	на	ка-
дри	е	залагането	на	критерий	за	степен	на	съответствие	между	ценностното	ядро	
на	фирмата	и	индивидуалния	ценностен	профил	на	кандидата	за	съответното	ра-
ботно	място.

•	Синхронизация	между	фирмена	култура	и	самореализация	на	служителите
Реализира	 се,	 при	 наличие	 на	 синхрон	 между	 елементите	 от	 съответните	

равнища	на	фирмената	култура	и	самореализацията	на	хората	в	бизнес	организа-
цията,	в	резултат	на	което	се	създават	условия	за	„изкачването“	им	в	йерархията	
на	потребностите	и	повишаване	на	вложените	от	тях	усилия	в	работния	процес:

-	между	вътрешноорганизационния	климат	и	условията	на	средата	за	само-
реализация;
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-	между	фирмените	ценности	и	персоналните	цели	на	служителите;
-	между	установените	практики	на	работа	и	плана	за	индивидуално	развитие	

на	всеки	човек;
-	между	работните	поведения	на	служителите	и	тяхното	трудово	изпълнение.
На	първо	място	в	йерархията	стои	съответствието	между	индивидуалните	

условия	за	самореализация	и	създадения	вътрешен	климат	във	фирмата.	То	изис-
ква	организационният	психологически	контекст	да	създава	подходяща	среда	за	
изява	на	личността.	В	този	смисъл	прилагането	на	лидерски	подход	от	страна	на	
ръководителите	спомага	за	изграждане	на	добра	работна	атмосфера,	подобрява	
комуникациите	и	въздейства	положително	върху	желанието	на	служителя	да	раз-
вива	способностите	си	в	конкретната	организация.	Ето	защо	считаме,	че	ролята	
на	мениджърския	екип	е	водеща	по	отношение	постигането	на	това	съответствие.

На	второ	място	е	необходимо	индивидуалните	цели	на	всеки	сътрудник	да	
са	релевантни	на	ценностните	приоритети	във	фирмата.	В	резултат	на	това	той	би	
възприел	тези	ценности	като	свои	собствени,	което	би	повишило	трудовата	моти-
вация	и	ангажираността	му	към	компанията.	Например	фигурирането	в	ценност-
ното	ядро	на	фирмата	на	категорията	„развитие	и	усъвършенстване	на	фирмените	
сътрудници“	е	съществена	предпоставка	за	самореализация,	ако	служителят	си	е	
поставил	за	цел	да	развива	професионалните	си	компетентности	в	процеса	на	ра-
бота.	Това	поставя	задачата	при	подбора	на	кадри	да	се	заложи	идентифициране	
степента	на	съответствие	между	ценностния	профил	на	фирмата	и	кандидата	за	
работа.	

На	следващо	място	се	намира	съответствието	на	собствения	план	за	разви-
тие	на	всеки	служител	с	утвърдените	практики	в	организацията.	В	идеалния	ва-
риант	една	или	повече	добри	практики	подкрепят	аспирациите	и	свързаните	с	тях	
срокове,	които	хората	си	поставят	във	връзка	с	индивидуалното	си	развитие.	При	
стремеж	към	усъвършенстване	на	професионалните	компетентности	на	служите-
ля	например	регулярното	провеждане	на	обучения2	би	допринесло	за	непрекъс-
натото	планомерно	реализиране	на	тази	цел.	За	постигане	на	това	съответствие	е	
необходимо:	1/	въпросните	индивидуални	планове	за	развитие	да	се	разработят	
от	сътрудника	съвместно	с	неговия	пряк	ръководител	и	2/	да	се	създадат	и	вне-
дрят	такива	практики	в	работния	процес	на	екипа,	които	да	удовлетворяват	пла-
новете	на	неговите	членове.	

На	последно	място	синхронизацията	изисква	трудовото	поведение	на	слу-
жителя	да	е	релевантно	на	качеството	на	изпълнение	на	поставените	му	задачи.	
Това	налага	разработването	на	вътрешнофирмени	стандарти	за	поведение	на	ра-
ботното	място,	които	пряко	да	произтичат	от	желаното	равнище	на	изпълнение	и	
заложените	резултати	от	работата	на	сътрудника.	По	този	начин	той	ще	се	стреми	
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да	усъвършенства	способностите	си	за	самоорганизация,	самодисциплина	и	са-
моконтрол	в	контекста	на	нормите	на	установената	фирмена	култура	в	компания-
та.	Изпълнението	на	 тази	 задача	провокира	ръководителите	да	 търсят/създават	
модели	за	поведение3,	които	да	се	следват	от	подчинените	им	служители.

•	Синхронизация	между	 самореализация	 на	 служителите	 и	 стратегически	
мениджмънт

Аналогично	на	предходните	две	релации	синхронизацията	между	саморе-
ализацията	на	човешките	ресурси	и	стратегическия	мениджмънт	е	налице	при	
висока	степен	на	взаимодействие	между	съответните	им	елементи,	което	в	край-
на	сметка	води	до	постигане	на	целите	и	повишаване	конкурентоспособността	на	
компанията:	

-	между	условията	за	самореализация	и	бизнес	средата	на	организацията;
-	между	персоналните	и	фирмените	цели;
-	между	плана	за	индивидуално	развитие	и	стратегията	на	фирмата;
-	между	изпълнението	на	трудовите	задължения	от	служителите	и	тактиче-

ските	действия	на	организацията.
На	първо	място	е	постигането	на	съответствие	между	организационната	сре-

да	и	условията,	необходими	за	разгръщане	на	индивидуалния	потенциал,	тъй	като	
от	 това	 се	 определят	 възможностите	 за	 личностно	 израстване	 и	 развитие.	Във	
връзка	с	това	стратегическото	поведение	на	служителите	трябва	да	бъде	съобра-
зено	с	изискванията	на	средата	и	да	осигурява	оптимално	проявление	на	прите-
жаваните	ключови	преимущества	и	способности,	както	и	ефективно	да	ги	кому-
никира	към	ръководството	и	колектива.	

На	второ	място	е	важно	индивидуалните	цели	да	съответстват	на	организа-
ционните,	тъй	като	по	този	начин	се	постига	съгласуваност	между	приоритетите	
на	организацията	и	решенията,	които	служителите	могат	да	предложат	съобразно	
своите	знания,	умения,	компетентности	и	таланти.	Доброто	познаване	на	мисията	
и	целите	от	хората	дава	възможност	за	мобилизиране	на	отличителните	качества	
и	умения	за	постигането	им.	Когато	организационните	цели	резонират	в	личните,	
пред	служителите	се	разкриват	повече	перспективи	за	реализация	и	се	разширява	
достъпът	им	до	ресурси	поради	приноса	им	за	стратегическото	развитие	на	орга-
низацията.

На	трето	място	е	постигането	на	съгласуваност	между	плана	за	индивидуал-
но	развитие	и	стратегията	на	фирмата.	Способността	на	служителите	за	самопоз-
нание	и	самооценка	обуславя	степента	на	осъзнатост	на	съществуващите	персо-
нални	ключови	преимущества	за	успешно	изпълнение	на	трудовите	задължения.	
Характеристиките	на	 средата	 определят	 кои	 качества,	 умения,	 компетентности	
и	 таланти	на	личността	могат	да	бъдат	източник	на	преимущества,	 с	 които	да	
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допринесе	за	реализиране	на	фирмената	стратегия,	и	кои	не	са	достатъчно	до-
бре	развити,	а	са	значими.	След	идентифициране	на	важните	за	организацията	
качества	и	 умения	 е	 необходимо	 систематизирането	им	в	 точен,	 ясен	и	 гъвкав	
план	за	действие	за	постигане	на	дефинираните	цели.	Установяването	на	възмож-
ностите,	начините	и	средствата	за	възползване	от	благоприятните	условия	и	за	
неутрализиране	 на	 негативните	фактори,	 възпрепятстващи	 личностното	 разви-
тие,	позволява	на	служителите	да	създават	атрактивни	стойностни	предложения,	
с	което	да	допринасят	както	за	самореализацията	си,	така	и	за	развитието	и	бла-
годенствието	на	организацията	като	цяло.

На	последно	място	е	съответствието	между	изпълнението	на	трудовите	за-
дължения	на	служителите	и	тактическите	действия	на	организацията,	в	резултат	
на	което	дейността	се	организира		самостоятелно	без	системен	външен	контрол	
и	стимулиране.	Това	се	дължи	на	обстоятелството,	че	служителите	са	способни	
автономно	да	организират	и	контролират	качеството	на	изпълняваните	дейности,	
поддържайки	високи	стандарти	на	работа,	като	освен	това	„непрекъснатото	усъ-
вършенстване	става	водещ	мотив	на	поведението	и	дейността“	(Милков,	2016,	с.	
100).		Въвличането	и	участието	на	служителя	в	дейността	е	мотивирано	от	самата	
нея	(Стаматов	и	Минчев,	2003),	а	в	резултат	на	качественото	ѝ	изпълнение	се	по-
стига	самоутвърждаване.	Безспорно	при	съвместна	интегрирана	и	координирана	
дейност	ефектът	от	личните	преимущества	на	служителите	се	мултиплицира	и	от	
персонални	те	се	трансформират	в	организационни.	

Заключение

Управлението	на	самореализацията	на	служителите	и	трансформирането	ѝ	
в	резултати	за	бизнес	организациите	е	сложен	и	времево	поглъщащ	процес.	Ин-
вестициите	 в	 изграждане	на	подходяща	фирмена	 култура	могат	 да	 допринесат	
за	 стимулиране	на	желанието	на	 хората	 да	 развият	 своите	 способности	и	 така	
да	ги	превърнат	в	нематериален	актив	за	компанията.	Операционализирането	на	
релацията	„стратегически	мениджмънт	–	фирмена	култура	–	самореализация	на	
служителите“	позволява	да	се	разкрият	вътрешните	взаимовръзки	и	съответствия	
между	елементите,	изграждащи	отделните	понятия,	като	за	всяка	една	фирма	е	
от	значение	да	достигне	до	зоната	на	пълно	съответствие,	което	предполага	син-
хронизация	между	тях.	Може	да	се	направи	извод,	че	за	постигане	на	желания	
резултат	мениджърите	 трябва	целенасочено	 да	 управляват	 и	 поддържат	 в	 син-
хрон	съответните	елементи	на	стратегическия	мениджмънт,	фирмената	култура	
и	 самореализацията	 на	 служителите,	 което	ще	 доведе	 до	 по-пълно	 използване	
на	 човешкия	 потенциал	 в	 организациите.	 Във	 връзка	 с	 това	 важни	 изследова-
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телски	проблеми,	обект	на	бъдещи	проучвания,	са:	1/	разработване	на	методиче-
ски	инструментариум	за	оценка	равнището	на	съответствие	между	понятията	и	 
2/	разработване	на	концептуален	модел	за	управление	на	това	съответствие.	Счи-
таме,	че	намирането	на	решение	на	тези	проблеми	ще	доведе,	от	една	страна,	до	
подобряване	на	резултатите	от	функционирането	на	фирмите	и	от	друга	–	до	по-
вишаване	на	удовлетворението	и	мотивацията	на	хората,	работещи	в	тях.

Бележки
1	Такива	са:	тиймбилдингите;	ритуалите	тип	„игри“;	ритуалите,	свързани	с	

отдиха	и	възстановяването,	както	и	някои	социални	ритуали	(съвместни	обяди,	
почивки	„на	кафе“,	празнуване	на	рождени	и	именни	дни	и	др.).

2	Такива	обучения	могат	да	бъдат	ежеседмични/ежемесечни	„мозъчни“	ата-
ки,	разглеждане	и	обсъждане	на	техническа	и	технологична	документация,	опе-
ративки	с	образователна	цел	и	др.	На	по-големи	интервали	от	време	биха	могли	
да	се	провеждат	конференции,	симпозиуми	и	кръгли	маси.

3	Подходящ	механизъм	е	създаването	на	„герои“	–	хора	в	организацията,	кои-
то	са	модел	за	подражание	от	останалите	и	олицетворяват	в	най-висока	степен	
фирмените	ценности.
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OPPORTUNITIES FOR MANAGEMENT OF THE RELATIONSHIP  
„STRATEGIC MANAGEMENT - ORGANIZATIONAL CULTURE -  

SELF-REALIZATION OF EMPLOYEES“ IN THE ORGANIZATION

Ilian MINKOV, Monika MIHAYLOVA

Abstract

The	 functioning	 of	 business	 organizations	 in	 a	 dynamic	 and	 digital	 environment	
predetermines	a	different	management	approach	to	people	in	order	for	them	to	become	human	
capital	and	contribute	to	the	achievement	of	company	goals.	This	requires	stimulating	the	self-
expression	of	employees	in	the	internal	organizational	circumstances	determined	by	the	existing	
organizational	 culture.	 The	 scientific	 purpose	 of	 the	 article	 is	 to	 outline	 the	 features	 of	 the	
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relationship	„strategic	management	-	company	culture	-	self-realization	of	employees“	and	the	
possibilities	for	its	management,	in	the	context	of	reaching	the	desired	organizational	goals.	The	
paper	has	a	conceptual	character,	thus	existing	theoretical	formulations	in	the	field	of	strategic	
management,	 company	 culture	 and	 human	 resources	 are	 integrated	 and	 summarized	 for	 its	
preparation.	Various	research	methods	and	approaches	have	been	used,	including	methods	of	
analysis	and	synthesis,	as	well	as	systematic,	complex	and	interdisciplinary	approaches.	As	a	
result	of	the	research,	the	concepts	in	the	relation	have	been	operationalized	and	the	necessary	
congruences	have	been	revealed	in	order	to	achieve	synchronization	between	them.

Keywords:	strategic	management,	organizational	culture,	human	resources,	motivation,	
employees’	self-realization


