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Дисертационният труд се състои от увод, изложение в четири части, заключение, 

библиография и приложения. Общият му обем е 235 стандартни страници.  

 

В библиографията са посочени 212 заглавия, от които 98 на български език, 111 на 

английски език, 2 на руски език и 1 на немски език. 

 

 

Публикациите по темата са 6, от които 5 на български и една на английски език.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Защитата на дисертационния труд ще се проведе на …………… от ………….. часа в 
 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в кабинет 409, 

бул. „Цариградско шосе“ 125, катедра „Социология“, Философски факултет, СУ „Св. 

Климент Охридски“. 
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2. Обща характеристика на дисертацията 
 

2.1. Актуалност и изследователски контекст 
 

В България 2 229 584 милиона души ходят на работа всеки ден (НСИ, 2015). Работата 

е “фундаментално и централно свързана с качеството на живот на индивида, като му 

предава  чувство за принадлежност, статус и цел” (Salkever, 2000). Удовлетвореността 

от работата е свързана с цялостната удовлетвореност от живота, като тя дава 

възможност да се натрупа опит, който да се прилага не само в рамките на работното 

място. По този начин, работата е „повече от място, където да изкарваш прехраната си, 

това е мястото, където служителите намират личен смисъл, стабилност и чувство за 

общностна идентичност" (Cartwright and Holmes, 2006, p. 202). 

Значимостта на проблема за ангажираността на служителите в България се 

откроява в няколко аспекта. През 2008г. Европейският съюз е сериозно засегнат от 

тежката световна финансова криза, която оказа влияние и на пазара на труда в 

България. Домакинствата и предприятията са подложени на силен натиск. 

Несигурността и неясното бъдеще на работното място става особено съществен 

въпрос, което неименуемо повлиява върху цялостната нагласа на служителите. От 

друга страна, на фона на “икономическите турболенции”, за работодателите е от 

особена важност въпросът за оптимизация на инвестициите в управлението на 

човешките ресурси, подобряване икономическата и социална ефективност. Според 

Майкъл Рейк, председател на Комисията за Обединеното кралство върху заетостта и 

уменията: "Най-голямото предизвикателство за глобалните компании в днешно време 

е да отприщи силата на хората, работещи в тях.  Основното предизвикателството 

често се приема като битка за мотивация, "ангажираност" на служителите.“(Reik cit in 

Schuk, 2010, p.78). Налице е неoбходимост да се намерят нови методи, които да 

повлияят на поведението на служителите, да развият тяхната инициатива, желанието 

им да правят или влагат повече от предписаното. Като цяло изследователският 

интерес към ангажираността на служителите в съвременната организация е 

предизвикан от един принципен въпрос, а именно въпросът за отговорностите на 

организацията както към нейните собственици така и към нейните служители. 

Изследвайки ангажираността на служителите, компаниите са способни да управляват 

по-добре продуктивността и разходите си, да повишат приходите, да оценят риска, 

свързан със задържане на служителите и да създадат работещи програми за 

задържане и развитие на таланти.  
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Не са малко и доказателствата, че способността за адекватно управление на 

ангажираността, удовлетвореността и лоялността на служителите създава 

предпоставки за реализиране на желаните финансови и нефинансови (в частност 

маркетингови) резултати, което допълнително провокира интересът към темата. 

Мотивацията и ангажираността „имат отношение към постигнатите резултати на 

работното място“ (Chen, 2002, p.339) и са свързани с „равнището на продажбите“ 

(Farh, 1998, p.471). Независимо как се определя ангажираността, изследванията 

показват, че при „ангажираните служители се наблюдава по-високо качество на 

обслужване на клиентите“ (Ulrich, 1991, p.91). Те са удовлетворени в по-висока степен 

от работата си и това чувство се пренася към клиентите. Удовлетвореността и 

лоялността са казуално обвързани с мотивацията на служителите. Удовлетворените 

служители „работят по-ефективно и ефикасно“ (Eskildsen, 2000, p.1080). По-високите 

нива на ангажираност „намаляват текучеството на кадри“ (Tekleab, 2005, p.148) и 

„необоснованите отсъствия от работа“ (Muchinsky, 1997, p.316). Мениджърите полагат 

усилия да накарат хората да се чувстват високо ценени и да приемат работата си като 

нещо повече от задължението по длъжностната характеристика и позицията, която 

заемат в съответната организация. 

Не само икономическите турболенции предопределят необходимостта от наличието 

на синхрон във взаимоотношението работодател-служител.   В един глобализиращ се 

свят и бизнес-среда, обусловена от непрекъснати промени, гледната точка на 

работодателите, така и на служителите и тяхната съгласуваност и синхрон е от 

ключово значение за изграждане на стабилни трудови правоотношения, висока 

продуктивност и конкурентоспособност на всяка една организация. Съвременните 

социално-икономически условия изискват да се обърне повече внимание върху 

очакванията на служителите от различните поколения и тяхното управление. 

Наличието на гъвкави работни места и възможността да се работи от виртуално 

работно място  изисква и повече доверие между работодателя и служителите. 

Гъвкавото работно време предполага служителите сами да определят началото на 

работния ден, като все по-важно става качеството, а не количеството на свършената 

работа. Префокусирането върху баланса между работа и личен живот за хората в 

една организация е продължение на нишката за промяната в разбирането за 

работното място и отношението към служителите. Грижата за здравето на 

служителите и нуждата от повече свобода на работното място е част от налагането на 

един нов демократичен модел на управление, в който всеки служител се чувства 

съпричастен и отговорен за развитието  на организацията.  Новите условия налагат да 

се търси подход,  който да извлече най-доброто от взаимодействието между двете 
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страни в процеса на трудовото правоотношение. Резултат от различни проучвания 

показват обаче, че малко организации са на нивото на налаганите от новите 

реалности изисквания. Така например проучване от 2010 г., проведено 15 страни от 

Европа, доказва, че дори и в най-добре управляваните фирми, 75% от служителите са 

"неангажирани" с целите и представянето на организацията. Едва 1/3 от изследваните 

близо половин милион служители са напълно ангажирани, до такава степен, че 

допринасят за бизнес-успеха на своя работодател (Overall and Mills, 2010, p.27).  Ето 

защо основният въпрос, от който повечето работодатели се интересуват в днешно 

време е: Как се създават ангажирани и доволни служители, които да отговарят на 

нуждите на бизнеса и какви са най-добрите начини за постигане на тази цел?. 

Значимостта на темата се определя и от технологичните иновации и развитието на 

знанието в днешно време, които засилват нуждата от сериозна инвестиция в 

обучението и развитието на служителите. От една страна всеки работодател се 

стреми да търси и наема кандидати, които преди всичко с професионалните си умения 

отговарят максимално на конкретните потребности на бизнес - организацията. Ако 

професионалната квалификация на служителите не се развива и актуализира 

постоянно, с течение на времето по-бързо или по-бавно те намаляват способността си 

“да произвеждат” допълнителна, добавена стойност. Наличните знания, умения и опит 

бързо остаряват и стават непригодни за динамичните промени в техниката и 

технологиите. Инвестицията в обучение и развитие е времеемък процес и изисква 

сериозен ресурс. Все повече се налага и трайна тенденция компаниите да 

разработват политики и практики за задържане на квалифицираните и лоялните 

служители. Тези предизвикателства засилват нуждата от създаването на ангажирани 

с бизнеса на компанията служители, тъй като основното допускане е, че колкото по-

ангажирани са служителите, толкова по – рядко те ще мислят за напускане и други 

възможности на пазара на труда. 

Ангажираността на служителите е важна и в българския контекст предвид 

нарастващата безработица, концентрацията на качествения трудов ресурс в 

определени райони на страната, недостигът на кадри, които с опита, уменията и 

способностите си да отговарят на бизнес-нуждите и опитите на работодателите 

да задържат талантливите служители. 

В България нивата на безработица са сравнително високи, особено в периода 2008 - 

2012 г., когато икономическата криза  оказва негативното отражение върху пазара на 

труда в страната. За периода 2008 - 2011 г. броят на икономически активното 

население намалява с 5 % (НСИ, 2013). След продължителния спад на безработицата 
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в годините преди кризата, включително и през 2008 г., от 2009 г. броят на 

безработните нараства съществено. Същевременно, на пазара на труда има дефицит 

на кадри, които да отговарят на бизнес - нуждите. Редица изследвания показват, че 

работодателите не могат да намерят служители, които да притежават търсените 

умения и способности.1 Това предопределя и „борбата“ за привличане и задържане на 

талантите в организацията. 

В контекста на тези тенденции през последните няколко години научният интерес към 

този изследователски проблем се подсилва и от факта, че той е слабо обсъждан и 

сериозно подценяван в България. В нашата социoлогическата литература няма 

публикации по въпросите за дефинирането, състоянието и тенденциите на 

ангажираността на служителите. Широко са дискутирани от психологическа гледна 

точка сродни или близки понятия като мотивация, отдаденост, привързаност (вж. напр. 

Илиева, 2001; Джонев, 2000; Георгиев, 1994; Наумов, 1998; Паунов, 1997 и др.). Това 

налага подробно научно представяне на ангажираността от социологическа 

перспектива.  

Изследването на ангажираността набира популярност чрез маркетинговите и 

изследователски компании, които прагматично я свързват с бизнес-ефективността и 

успеха на организацията. Ето защо и огромната маса от публикации по темата са в 

популярни издания. У нас, за първи път ангажираността  на българските служители 

започва да се изследва от консултантска компания Aon Hewitt през 2006 година. В 

световен мащаб съществуват още няколко консултантски и маркетингови компании, 

които имат разработена методология за измерване ангажираността на служителите 

(Gallup, ISR, Kenexa, Hey Group, McKinsey&Company). Tехните изследвания обаче са 

концентрирани главно в региони като Западна Европа, Америка и Австралия, където 

тази проблематика се обсъжда още от края на 80-те, началото на 90-те години на 

миналия век. Ангажираността на служителите като проблем възниква най-рано в 

САЩ. Там са проведени най-много емпирични изследвания и експерименти и са 

публикувани редица трудове. 

 

                                                           
1
 В проучване, проведено от БСК през 2010 г. с повече от 580 фирми на тема „Състоянието на бизнеса в 

условията на икономическа криза”, 56% от анкетираните представители на мениджмънта на фирмите 
поставят въпроса за липсата на квалифицирани кадри като трудност за тяхното развитие и най-вече 
задържане, а 19% класифицират това като голяма трудност. 
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2.2. Теоретична постановка на изследователския предмет. Цели и 

задачи. Методология 
 

Наличието на „синхрон“ във взаимоотношението работодател-служител, при което 

работодателят посреща изискванията на служителите за условията на труд и 

реципрочно, служителят оправдава очакванията на работодателя, свързани с 

производителността, качество на труда, се превръща в основно конкурентно 

предимство на всяка организация. Отминаха дните, когато един млад човек започва 

кариерата си в дадена компания и остава там до пенсиониране. Динамичните 

икономически промени, технологични иновации пораждат необходимостта от 

инвестиране в човешкия капитал и подобряване представянето на организациите.  

Основният предмет на анализ в дисертацията е състоянието на ангажираността на 

служителите в България в периода 2006-2014 година. Обект са стопанските 

организации – мястото, където се реализира трудовата роля, а основна единица на 

анализ са служителите. В общия смисъл служители е събирателно понятие, което 

включва всички заети в дадена организация. 

Дисертацията има две основни цели. В теоретичен аспект, работата има за цел да 

запълни една празнота в българската литература, като изведе работна дефиниция за  

ангажираността, която да се операционализира за целите на социологическото 

изследване. Анализът е първият по рода си опит да даде целенасочен социологически 

поглед върху един неизследван и специфичен по същността си проблем у нас, а 

именно – ангажираността на служителите като поведение, което надгражда трудовата 

роля и е част от социалния живот на всяка организация. Въз основа на критичен 

анализ на съществуващите определения за ангажираността, теоретичната задача е 

да се извлече дефиниция и едновременно с това да се отграничи надеждно от други 

сходни понятия като отдаденост, удовлетвореност, привързаност и др. За да изпълня 

тази задача, разглеждам ангажираността през призмата на трудовата роля, границите 

й и нейното надграждане.  

В емпиричен аспект основната цел е да се изследват състоянието, тенденциите и 

факторите на ангажираността при заети в компании от частния сектор в България в 

периода 2006-2014 година. Така поставената емпирична цел извежда на преден 

план няколко основни изследователски въпроси, на които се търси отговор: 1. 

Какъв е делът на ангажираност на служителите в България в периода 2006 – 2014 г. и 

променя ли се той?; 2. От кои области на работната среда служителите в България са 

най-удовлетворени и от кои съответно са най-малко удовлетворени?; 3. Има ли 
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разлика в делa на ангажираност на служителите в зависимост от възрастова група и 

позиция в йерархията?; 4. Каква е ангажираността на служителите в зависимост от 

индустрията, в която оперира организацията?; 5. Кои аспекти от работната среда имат 

най-силно мотивационно значение за ангажираността и до колко се променят те в 

зависимост от възрастова група, позицията  в йерархията на служителите?. 

Методически  дисертацията се основава върху вторичен анализ на  проучвания, 

които ръководя, като част от екипа на консултантска компания Aon Hewitt в периода 

2006-2014 година. Проучванията, чиито резултати използвам са известни в 

публичното пространство още с названието „Най-добрите работодатели в България“ и 

се провеждат ежегодно от 2006 година насам. Базата-данни се състои от хетерогенна 

група от служители в България, работещи в различни по големина, индустрия и 

локация стопански организации. То няма претенции за представителност за България, 

но цели да отрази основни тенденции, свързани с ангажираността на българските 

служители на база на доброволно включилите се в него стопански организации. В 

допълнение, стопанските организации в съвкупността от компании не подлежат на 

определен принцип на селекция или критерии за избор. Всяка компания може да заяви 

желанието си за провеждане на проучване сред служителите си. 

 Изследването, на което се прави вторичен анализ се състои от общо 489 организации 

с представителство в България. Изследвани са общо 72 989 служители. За да могат 

да бъдат измерени тенденции, от цялата база са филтрирани само онези компании, 

които са участвали в проучването всяка година, в рамките на изследвания период. 

Общият брой на тези компании е 41, от които 28 са в София, 8 са с представителство, 

както в София, така и в страната и 5 са с представителства само в страната. 

Компаниите са от шест сектора в икономиката, както следва:  Информационни 

технологии, Производство, Аутсорсинг услуги2, Фармацевтичен, Бързооборотни 

стоки и Банкови и финансови институции. Общият брой на изследваните служители 

е 47 193.  

Основният метод на провеждане на проучването е пряка стандартизирана анкета, 

изготвена по методологията на Aon Hewitt. (Виж Приложение 1 от дисертационния 

труд). По този начин, тя се прилага в още 10 страни в региона на Централна и Източна 

Европа.  

                                                           
2
 Сектор“Аутсорсинг услуги“ е самостоятелно обособен сектор, който включва компании, с основна 

дейност предоставяне на бизнес процеси и услуги на други компании. (т.нар. Outsourcing of business 
processes). В групата тук попадат т.нар. Център за обслужване на клиенти (от англ. Call Center). В така 
обособения за целите на изследването сектор не влизат ИТ компании, които се занимават с 
разработване и поддържане на информационни технологии, развитие и тестване на софтуер. Те са 
целенасочено обособени в сектор ИТ. 
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При анализа трябва да се имат предвид няколко ограничения. Първо, проучването 

обхваща особеностите на ниво организация. Разбира се върху възприятията и 

поведението на служителите влияние оказват и особеностите на  местно, регионално 

равнище, както  и националните икономически условия, които обаче не се разглеждат 

като променливи в проучването. Макро-икономическите условия и фактори може да 

оказват влияние върху нивата на ангажираност, но тази зависимост (ако съществува 

такава) ще бъде изведена индиректно, чрез изследване на тенденциите в нивото на 

ангажираност в посочения период. Извън изследователския интерес остава и 

влиянието на „гласа на работещите“ в лицето на синдикалните организации.   

Второ, съществуват външни фактори за това изследване (напр. скорошна промоция, 

увеличение на заплатата или нова позиция и др.), които могат да допринесат за 

промяна (положителна или отрицателна) в нивото на ангажираността на служителите 

в дадена стопанска организация. Такива външни фактори могат да повишат или 

намалят ангажираността на служителите, но те не са обект на изследване.Обект са 

единствено вътрешните фактори на работната среда, пречупени през 

удовлетвореността на служителите от тях. 

Съществува и трета страна, която не е в обхвата на проучването, а именно наличието 

на дадени личностни качества у хората, като такива са например: ефикасност (Macey 

& Schneider, 2008; Saks, 2006), любопитството (Petrosko, Wiswell and Thongsukmag, 

2006), иновативност, проактивност и др. Наличието на тези личностни качества може 

да влияят върху нивото на ангажираност на служителите.Те са извън обхвата на 

настоящото изследване. 

И не на последно място, едно основно ограничение е свързано с използвания 

инструментариум и фактът, че изследването се основава на вторичен анализ на 

първични данни. Съдържанието на въпросите в анкетата не предполагат гъвкавост и 

не могат да бъдат променяни. Въпросникът е стандартизиран (за региона на 

Централна и Източна Европа) без да има възможност за адаптация. Определено 

отчитам измерването на ангажираността в стандартизирания въпросник само с шест 

въпроса като недостатъчно и основна слабост на използвания инструментариум. Той 

изисква допълнително надграждане. В допълнение така поставените въпроси са 

твърде условни и се нуждаят от прецизиране. В бъдещата си изследователска работа 

бих подобрила въпросника с допълнителни въпроси, които с по-голяма прецизност да 

измерят конкретните индикатори. Бих надградила всеки един от индикаторите с 

фактологически въпроси, които реално да измерват обективно съществуващи във 

времето и пространството факти. Считам за ценен източник на информация и 

възможността респондентите да споделят в свободен текст (отворени въпроси) 
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мнението си, за това какво според тях означава ангажираността и дали те биха се 

идентифицирали като ангажирани с бизнеса на компанията служители.  

 

В обобщение, дисертационният труд е опит да аргументира тезата, че понятието за 

ангажираност на служителите има право на самостойно съществуване 

именно като екстра-ролево поведение, което надгражда формалните 

изисквания на трудовата роля. В емпиричен план, тезата ми е, че 

ангажираността на служителите в България се променя в зависимост от 

възрастовата група на служителите, от индустрията, в която оперира 

организацията, от позицията в йерархичната структура на организацията, 

както и от мотивационната стойност на различни аспекти от работната 

среда за служителите. 

3. Кратко изложение на дисертационния труд 
 

Във връзка с основната теоретична цел, в гл. 1 се разглежда ангажираността на 

служителите през призмата на трудовата роля и нейното надграждане.  В тази връзка, 

основната цел на гл.1 е да разработи дефиниция на трудовата роля, изхождайки от 

базови характеристики на социалната роля и свързаните с нея статус и позиция. По 

този начин се прави опит да се отграничи трудовата роля като вид социална роля и да 

се определят нейните граници и предели – съществен елемент в хода на нейното 

изследване. Социалната роля се разглежда през различни перспективи (Мийд, 1997; 

Линтън, 1936; Морено, 1089; Парсънз, 1951; Gross and Khan, 2010). Като следвам 

разбирането на Парсънз, дефинирам социалната роля като споделени нормативни 

очаквания, които определят и регламентират действията на изпълнителя на 

социалната роля в социалната система. Свързвам социалната роля със социалния 

статус, който има различни компоненти – професионален, властови, подоходен, 

имуществен, културен, социално-демографси статус (Тилкиджиев, 2001). Поставям 

акцент върху професионалния статус, тъй като в него се проектира трудовата роля. 

Изходна предпоставка при анализа на трудовата роля, като социална е разглеждането 

на труда като социологическа категория и трудовата дейност като вид социална 

дейност. От една страна, трудовата роля и свързаните с нея дейности са насочени 

към реализация на всяка една от траекториите на труда  т.е. дейност, която осигурява 

и задоволява потребности  на производството на човешкия живот т.е. на външните 

условия на живот (средства за производство, предмети на потребление) и вътрешни - 

средство за себереализация  на индивида и идентификация, фактор за общуване и 
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взаимодействие (Шопов, 1999, с.7). Характерът и съдържанието на трудовата роля са 

също в тясна взаимовръзка със социалния статус на личността и позицията му в 

обществото. Придържам се и към гледната точка на Гофман, според който „трудовата 

роля се отнася до дейността на индивида, която той извършва в даден период от 

време в постоянно присъствие на определена група наблюдатели“ (Гофман, 1999, 

с.33). Практическата реализация на трудовите роли се опосредства от личностния 

потенциал (индивидуалните личностни характеристики на човека) от една страна и от 

друга страна от външните регулатори - формалните, нормативно зададени правила в 

конкретната организация. Крайният елемент на този модел са трудовите резултати. За 

да очертая границите на трудовата роля, не анализирам индивидуалните, личностни 

характеристики, а само външните на нея регулатори, особености и характеристики на 

социалната система, в която тя функционира.  

В идеално - типичния пазар има няколко основни елемента – работници, 

работодатели, работни места, наемането, комуникацията, договорите (цит. по 

Ракаджийска, 2010, с.135-136). За да се реализира на практика трудовата роля е 

необходимо трудово правоотношение. В Кодекса на труда се определят основните 

задължения на служителя и работодателя в трудовото правоотношение и в известна 

степен то се унифицира на ниво държава, като поставя първичните граници и 

стандарти при изпълнението на трудовата роля. Така от една страна трудовата роля 

се определя от държавата и нейните институции. Трудовият договор и длъжностната 

характеристика са инструменти, които отразяват специфичните особености на самата 

организация и включват „писани правила и очаквания“. Но, тъй като „...хората 

постъпват в организацията като социално-мотивирани субекти, т.е. стремят се да 

задоволяват целия комплекс от социални потребности, много рядко формалната 

структура е в състояние да им осигури необходимите условия за това“ (Георгиев, 1994, 

с.122). Ето защо, съществува и едно скрито ниво, което определя „неписаните“ 

очаквания на двете страни в правоотношението – служителите и работодателите. 

Тези очаквания формират т.нар. „психологически договор“ и начина на изграждане на 

доверие между двете страни. За разлика от формалните трудови  договори, той се 

фокусира върху това, което стимулира и подтиква поведението на служителите на 

ежедневна база - неписаните правила и очаквания, които управляват 

взаимодействието,  начинът, по който се правят нещата „тук и сега“ на доброволен 

принцип от двете страни. В допълнение се предполага, че двете страни ще действат 

добросъвестно и с уважение една към друга, без да нарушават правата  с цел да 

добиват облаги от това. Така се стига до извода, че може да се говори за една 

двойнствена кодификация на трудовата роля, определена както от държавата и 
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институциите, така и от спецификата на организацията – работодател, 

включващи формалните (трудов договор и длъжностна характеристика и др.) и 

неформални (психологически договор) очаквания. Именно очакванията са 

взаимовръзката между усилието и резултатите от трудовия процес (Biddle and 

Thomas, 1966). 

Спазването или неспазването на формално определените (в трудов договор 

длъжностна характеристика и други, съпътстващи правоотношението документи) и 

дефинирани отговорности и задължения, вследствие от кодификацията на трудовата 

роля може да доведе до няколко възможни резултата. Резултатът от 

изпълнението на трудовата роля е в центъра на изследователския ми интерес. 

Изпълнението на трудовата роля може да посрещне очакванията. Втори възможен 

вариант е, когато изпълнението на трудовата роля не оправдава очакванията. Аз се 

интересувам от третата опция или случаите, при които изпълнението на трудовата 

роля надминава очакванията на работодателя и допринася за общия успех на 

организацията.  

Следвайки предложената класификация, когато се говори за поведение на 

служителите в рамките на трудовата роля и изпълнението й в стопанската 

организация, условно то може да се определи като: формално - регламентиращи 

режими на поведение, включващи спазване на съществуващите организационни 

норми (например, доброволно спазване съществуващите институционални правила, 

отговорности и задължения, вписани в длъжностната характеристика, трудов договор, 

Кодекс на труда и други нормативни актове) или поведение, което е ориентирано към 

постигане на предварително зададените цели от работодателя и посрещане на 

неговите очаквания. От друга страна, съществува и неформално поведение - 

мотивирано  поемане на активна обществена позиция и целенасочени усилия извън 

вписаните формални задължения и отговорности, поведение, което ги надгражда 

(например да популяризира имиджа  на организацията като работодател, както 

вътрешно, така и сред потенциални служители, помага на колегите си, проявява 

инициативност, както и поема доброволно  допълнителни отговорности). В тази 

връзка, поведението, което води след себе си „над очаквания резултат“ за 

работодателя възприемам като надграждане на формалните изисквания на трудовата 

роля с  поведение, насочено към постигане на целите на организацията. 

Веднъж очертани границите на трудовата роля се преминава към анализ на 

социалната действителност, мястото, където трудовата роля се реализира на 

практика, а именно в стопанската организация. Стопанската организация може да 
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бъде разглеждана на три нива, по примера, който Таня Чавдарова дава за 

социалните мрежи – микроравнище – „като структурна връзка между индивиди”; 

мезоравнище - „между публични институции и предприемачи в икономическата 

сфера“; макроравнище – „между организации на държавата, предприемачите и 

синдикатите“ (Чавдарова, 2001, с.288). За целите на разработката акцентът е 

поставен върху разглеждане на стопанската организация на микроравнище. От една 

страна, тя е звено на общото разделение на труда, състоящо се от множество 

йерархично подредени функционални позиции, всяка от които има строго определени 

компетенции или области на управление. От друга страна, тя притежава  система от 

правила, чрез които координира всички действия, извършени от нейните позиции. 

Съставът на всяка стопанска организация е предварително обучен и подбран сред 

множеството кандидати, които се назначават, за да изпълняват строго определени 

служебни задължения. Функционирането на всяка стопанска организация се основава 

на специализацията на служителите, от една страна, и координацията на тяхната 

дейност, от друга.  

Във втора глава се проследява развитието на понятието „ангажираност на 

служителите„ което ми помага да достигна до собствено разбиране и дефиниция. 

Това е концепция, която започва да се използва активно в научната литература от 

2000 година насам. Като понятие, което се развива с течение на времето, 

ангажираността се дефинира по много начини в зависимост от теоретичните 

предпочитания и конкретни ситуации. В резултат на това няма едно универсално 

определение на това какво означава тя. Условно присъстват три разграничителни 

линии при дефинирането й. Първата се поддържа от академично-ориентирани 

автори, които търсят собствено научни основи на понятието за ангажираността. То 

се разглежда като психологическо състояние, което съдържа както когнитивни и 

емоционални, така и поведенчески компоненти (Виж например Khan, 1990; Maslash, 

2001; Saks, 2006). През тази перспектива ангажираността е разглеждана предимно на 

индивидуално ниво, чрез личното усещане на служителя към работата и 

удовлетвореността им от изпълнението на работните задачи. Този поглед е 

продиктуван и от необходимостта тя да се разграничи от други сходни понятия и да 

бъде дефинирана самостойно. Втората линия при определяне на ангажираността се 

поддържа от автори, които дават по-инструментални определения на 

ангажираността. Те добавят допълнителни „щрихи“ в многообразието от 

определения със своя прагматичен поглед, но основният им фокус е насочен към 

възможностите тя да се управлява и да се повишават показателите за бизнес - успех 

на организациите. Тук основен принос имат изследователите-практици, които работят 
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в реални условия с ангажираността и консултират организациите как да я повишават. 

Именно те насочват вниманието най-вече върху факторите на работната среда, които 

обуславят ангажираността, а не се стремят като правило да я дефинират самостойно. 

И не на последно място, дефинициите, които самите организации публикуват на 

корпоративните си интернет страници (Vodaphone, Carlsberg, Dell Inc., Nokia Siemens 

Networks и др.) ясно очертават и голямата практическа значимост на 

ангажираността на служителите в сферата на бизнеса. Общото в определенията е 

пряката връзка, която компаниите установяват между ангажираността и бизнес-

резултатите. 

Независимо от множеството определения за ангажираността, съществува известен 

консенсус. Тя се разбира като „добавена стойност или допълнително усилие, което 

служителят влага в работата си, което има пряко отражение върху представянето на 

организацията“ (Finn and Rock, 1997). При дефинирането на моето разбиране за 

ангажираността, следвам предложените от Мейсей и Шнайдер аспекти на 

ангажираността, а именно, че тя може да бъде разглеждана „поотделно както като 

състояние, така и като черта на характера или като поведение“ (Macey and Schneider, 

2008). Интересувам се от ангажираността като поведение, което е свързано с 

надграждане на трудовата роля и я дефинирам като специфично, екстра-ролево 

поведение на служителите в дадена организация, което надгражда формалните 

очаквания на трудовата роля и добавя стойност за организацията.  

При операционализирането на ангажираността се придържам към методологията 

въз основа, на която се прави споменатото проучване. Според нея, това специфично 

екстра-ролево поведение на служителите се проектира в три индикатора. Първият е 

т.нар. индикатор „Казвам“. Той се изразява в степента на желанието им да 

препоръчват компанията като добро място за работа пред други хора. Колкото повече 

е ангажиран даден служител, толкова повече той е „склонен да препоръчва и споделя 

пред свои приятели, познати и колеги, че компанията му е добро място за работа. 

Това  се явява полза за компанията, като канал за популяризиране на репутацията и 

името на компанията на пазара на труда“ (Christian, 2011, p.89-136). Вторият 

индикатор е „Искам“ и отразява склонността на служителите да бъдат част от 

настоящия си работодател в дългосрочен план и рядко да мислят за напускане, 

респективно да търсят нови възможности на пазара на труда. Третият индикатор 

измерва степента на готовността и желание на служителите да вложат допълнителни 

усилия, извън и над формално вписаните отговорности и задълженията на ролята им 

в организацията или т.нар. индикатор „Правя“.  Дисертацията предлага критика на 
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този инструментариум, който се счита за крайно недостатъчен при измерване на 

ангажираността на служителите. 

Съществен елемент в хода на дефинирането на ангажираността има отграничаването 

й от съществуващи сходни на нея концепции. Ето защо логиката на анализа изисква 

по-детайлно вглеждане в понятия като отдаденост/привързаност, организационно 

гражданско поведение, въвлеченост. Независимо, че ангажираността притежава 

комбинация от характеристики  на тези понятия, дисертационният труд предлага 

съпоставителен анализ, който доказва, че тя има отличителни свойства, които й 

придават правото да съществува като самостоятелна концепция. 

Анализът на ангажираността на служителите изисква и специален фокус върху 

удовлетвореността от различни аспекти на работната среда. Значимостта на 

удовлетвореността от труда като детерминанта на трудовото поведение, наличието 

на дълга изследователска традиция в тази област и установените закономерности във 

формирането на удовлетвореност дават основание да се смята, че нейното 

анализиране е от съществено значение за разбирането за ангажираността. Основната 

разграничителна линия между двете понятия е връзката им с представянето и бизнес-

резултатите. Тя може да бъде изобразена по следния начин: 

 

Придържам се и към гледната точка на Косцек, според който разликата се дължи и в 

измерването на двата конструкта и че „удовлетвореността е пасивно състояние у 

служителите, докато ангажираността е активно поведение“ (Koscec, 2003, p.49). Но 

именно удовлетвореността на служителите предхожда ангажираността. Тук се поставя 

и следващият важен акцент в изследването, че ангажираността на служителите е 

променлива, която се влияе от различни фактори. Те могат да са психологически 
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нагласи и състояния т.е. особености на микрониво; особеностите на работната среда 

– на мезониво, както и макро-социални и икономически условия на конкретното 

общество. Така очертавам начина, по който е изследвана тя – не само като 

самостойно „явление“, но и като провокирана от наличието на определени 

мотивационни фактори на работната среда в конкретна организация.  

Ангажираността като поведение се проявява като целенасочено действие при 

наличието на определена ситуация в рамките на стопанската организация. Така 

работната среда и удовлетвореността на служителите от определени аспекти се 

очаква да играе важна роля в надграждането на трудовата роля и изявата на 

ангажирано поведение. Но още по-съществен елемент при изследването е да се 

очертаят онези фактори, които имат най-силна мотивационна стойност за 

ангажираността.  Както Кан подчертава, "организационните контексти са тези, които 

могат да подобряват или да подкопаят мотивацията на хората и усещането им за 

смисъл на работното място" (Kahn cit in Robinson, 2004, p.45).  

В научната литература към момента няма еднозначно мнение за областите, които 

определят ангажираността на служителите (виж. например Robinson et al., 2004, 

Robertson-Smith and Markwick, 2007). Те могат да „варират в зависимост от 

организацията, служителите, самата работа, индустрията“(ibid.:p.28). Дисертационният 

труд предлага преглед на шест подхода за работа с ангажираността на служителите и 

факторите, които й оказват влияние. Детайлно са представени факторите на 

работната среда според методологията на Aon Hewitt. Изборът е продиктуван от 

факта, че се стремя да представя изчерпателно изследване на организационните 

фактори, което предлага тази методология. Освен това, на практика методологията на 

Aon Hewitt представя в обобщен вид всички фактори, споменати от другите 

изследователски компании. В центъра на изследователския интерес е 

удовлетвореността на служителите от 17 конкретни аспекта на работната среда, които 

са групирани в шест работни групи - удовлетвореност от хората в организацията, 

удовлетвореност от работата, удовлетвореност от възнаграждението и признанието, 

удовлетвореност от кариерните възможности, от фирмените политики и практики и 

удовлетвореност от качеството на живот. 

В гл.2 представям още инструментариума на Теорията за социалната размяна на 

Питър Блау. Тя служи за основа за разбиране на ангажираността на служителите, като 

специфично екстра-ролево поведение. Детайлно се анализират аспектите в 

социалната размяна, основните елементи в разменните отношения и структурата на 

размяната, която може да бъде пряка, индиректна и продуктивна. Според теорията 
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задълженията са генерирани чрез серия от взаимодействия между страните, които са 

в състояние на реципрочна взаимозависимост. В ситуация на взаимозависимост 

действията на едната страна водят до отговор или действия от другата страна. 

Например, при взаимоотношението служител – работодател (стопанска организация), 

когато служителите получават икономически и социално-емоционални ресурси от 

организацията, те се чувстват задължени да отговорят. Основният извод, до който се 

достига е, че надграждането на трудовата роля с ангажирано поведение зависи от 

ресурсите, които двете страни в трудовото правоотношение дават и съответно 

получават в рамките на организацията. Служителите могат да бъдат ангажирани със 

стопанската организация, само ако работата им е основана на принципа на една 

честна и справедлива  размяна при взаимоотношението с работодателя (Blau, 1964). 

Сакс  допълва, че „един от начините служителите да се „отплатят” на  организацията е 

чрез тяхното ниво на ангажираност“ (Saks, 2006, p.603). С други думи, служителите 

избират да се ангажират в различна степени и в отговор на ресурсите, които те 

получават от организацията.  

В трета глава поставям хипотезите, по посока на целите и задачите. Настъпилите 

икономически „турболенции“ в световен мащаб, оказват влияние и върху българската 

икономика, включително и пазара на труда. Работодателите през 2009 година са 

изправени пред необходимостта от повишаване на ефективността, намаляване на 

разходите, задържане на клиентите и печалбата на компанията. Несигурната среда 

оказа влияние и върху служителите, които започват да се притесняват, че могат да 

загубят работата и финансовата си стабилност. Отношението между работодател и 

служител са поставени на изпитание, което предполага и промяна в нивото на 

ангажираност през посочения период. По отношение на първата задача на 

изследването, централната хипотеза е, че общото ниво на ангажираност на 

служителите в България през изследвания период остава стабилно, като промяна се 

наблюдава само в периода 2009 срещу 2010 година.  

Oсобеностите на работната среда, които заобикaлят служителите при изпълнение на 

ежедневната им работа са от съществено значение за тяхната ангажираност. Втората 

задача на изследването е да отговори на въпроса от кои фактори служителите в 

България са най-удовлетворени и респективно най-малко удовлетворени, както и 

каква е тяхната мотивационна стойност. Основното допускане е, че съществуват 

фактори, от които служителите са по-удовлетворени, за сметка на други, където 

удовлетвореността е най-ниска. Заплащането е ключов фактор при мотивиране на 
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служителите3. То е „една от основните дейности при управлението на човешките 

ресурси, главно средство, използвано от работодателя за привличане на кадри във 

фирмата и за мотивиране на служителите за ефективна дейност“ (Lawler, 1971, p.65). 

От друга страна проучване на европейската статистическа служба "Евростат" за 2014 

г., показва, че България е страната с най-ниска минимална работна заплата в ЕС, 

която е близо 10 пъти по-малка от най-висока минимална заплата в съюза. Така 

поставената хипотеза втора гласи, че служителите в България през целия 

изследван период са най-малко удовлетворени от заплащането, което получават за 

приноса си в организацията и това е фактор с висока мотивационна стойност за 

тяхната ангажираност. 

Поколенческите различия са толкова стари, колкото и историята. Въпреки това 

бизнесът изглежда по-притеснен от всякога за управлението на поколенията, които 

представят трудовите пазари на XXI век и които имат толкова различни нагласи. Тази 

ситуация създава много сериозни предизвикателства.  Най-младите служители  са 

израснали в културно многообразие, в ерата на невероятния напредък на 

технологиите и в един силно глобализиращ се свят. Тези постижения помагат в 

оформянето на нови ценности и приоритети на днешните млади хора. На тази основна 

предпоставка се основава и третата хипотеза, а именно, че най-младото поколение 

(до 25 години) са най-ангажирани с бизнеса на компанията, в която работят. Това 

предположение е свързано и с факта, че за повечето от служителите на тази възраст 

компанията е първият им работодател. Те са мотивирани и ентусиазирани да докажат 

себе си в началото на професионалната си кариера. Втората част от хипотезата 

гласи, че  нивото на ангажираност сред най-възрастните служители – над 55 години – 

е също най-високо на фона на останалите групи. Допускането се дължи на 

обстоятелството, че това са хора, в предпенсионна възраст, които имат желание да 

завършат работната си кариера в настоящия си работодател. Поведението на тази 

група служители е по-предвидимо, от гледна точка на смяна на работата и в същото 

време потвърждава стабилната лоялност към работодателя. Това са хората, които 

трудно биха предприели сериозна кариерна промяна, тъй като от години работят при 

един и същ работодател. Те са се идентифицирали с целите, ценностите на 

организацията и това определя тяхната ангажираност. Освен това може да се 

предположи, че са в ситуация на несигурност, тъй като икономическите условия не 

предполагат предоставянето на много възможности на пазара на труда. В случай, че 

им се наложи да търсят нова работа, шансът да намерят такава е минимален. Тази 

застрашеност и несигурност на пазара на труда в комбинация с лоялността и личната 

                                                           
3
 Според мотивационната теория на Хърцбърг той е определен като хигиенен фактор. 
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им идентификацията с организацията, в която работят обуславя и високата 

ангажираност с настоящия им работодател. 

Основополагащо допускане в разработката е също, че ангажираността на 

служителите се различава в зависимост от позицията в йерархията, която заемат. Тъй 

като преките ръководители са свързващото звено между топ мениджмънта и 

служителите, те имат повече достъп до информация, автономност при вземане на 

решения и по-детайлен поглед върху мисията, визията на компанията. Те са хората, 

които ръководят служителите и им задават „насоката“ на работа, за да се постигне по-

висок резултат и бизнес - представяне. Централната хипотеза, която изследването 

проверява е, че ангажираността на преките ръководители е по-висока от  

ангажираността на служителите.  

Изходна предпоставка при формулиране на петата хипотеза е, че нивото на 

ангажираност на служителите в България зависи от сектора, в който оперира 

организацията. Като имам предвид изследваните отрасли, очаквам ангажираността на 

служителите да е най-висока в сектор „ИТ“. Това е един от най-бързоразвиващите се 

сектори в България. През последните няколко години компаниите от бранша 

демонстрират устойчив ръст на продажбите, генериран предимно от износ - 

приблизително 60% от приходите са от износ, както и при създаването на нови 

работни места - 35 хил. работни места през последните 10 години.  Създаването на 

ново знание не е просто за подобряване на показателите, а критично важен елемент 

за конкурентоспособност и развитие на тези организации. Това е секторът, който 

предполага най-много творчески възможности на служителите си, включително 

кариерно израстване и обучения и развитие. От друга страна в  сектор „ИТ“ се търсят 

най-много специалисти и има недостиг на кадри, а компаниите работят и са 

иновативни по отношение на задържането и развитието на най-талантливите си 

служители. Едновременно с това, според редица проучвания, нивото на 

възнаграждение и допълнителни придобивки е в пъти по-високо от останалите сектори 

(Вж. например БАСКОМ, 2014). Хипотеза пет гласи, че ангажираността на 

служителите в България се различава в зависимост от индустрията, в която 

оперира организацията.   
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4. Изследователски резултати и изводи 
 

Резултатите от вторичния анализ на данни дават основание за няколко извода.  

На първо място, тенденцията в развитието на ангажираността откроява два периода.  

Графика 1 - Дял ангажираност на служителите по години 

 

Първият е от 2006 до 2009 година, когато делът на ангажираност на служителите е 

относително стабилен, в интервала 51%-53%. Рязка промяна се наблюдава през 2010 

година, когато делът на ангажираните служители се повишава с 12% спрямо 

предходната година. Тези положителни оценки се  потвърждават и от повишаването 

на дела от служители, които говорят положително за своя работодател и го 

препоръчват като добро място за работа (т.нар. индикатор „Казвам“). Впечатление 

прави ръстът през 2010 г. в дела на служителите, които биха искали да бъдат част от 

настоящия си работодател в дългосрочен план, както и фактът, че рядко мислят за 

напускането му (т.нар. индикатор „Искам“). В допълнение на посочените по-горе 

тенденции и повишаващият се дял на ангажирани служители е показателен и 

резултатът на един конкретен въпрос от въпросника, а именно „Рядко се тревожа, че 

мога да изгубя работата си“. През 2009 г. малко повече от половината (54%) от всички 

6874 служители  се съгласяват с твърдението, докато през 2010 година, този процент 

рязко намалява на 32% (с 24% по-малко). По-задълбоченият анализ на резултатите 

показва, че останалите 68% от служителите (които се тревожат, че могат да загубят 

работата си) са служители на възраст между 30-34 и 45-55+ години. Потвърждение на 

факта, че служителите изпитват несигурност и нестабилност на работното си място са 

и отговорите на въпроса “Уверен съм, че мога да осигуря моята и на семейството ми 
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финансова стабилност“. Абсолютно съгласните с това твърдение са едва 40% от 

всички, попадащи в извадката служители (6022 през 2010 г.).  

Промяната обаче продължава да се наблюдава и през 2012 г., когато делът на 

ангажираност на служителите достига най-високите стойности (67%). През 2013 

година, делът на ангажираните служители спада на 53%, което се дължи на 

спецификата на извадката от компании4. Пореден ръст показват резултатите за 2014 

година. Всъщност, докато периодът 2006-2009 година се характеризира с една 

относителна стабилност на ангажираността, то девиации определено се наблюдават в 

периода 2010-2014 година, когато икономиката на страната ни също е изправена пред 

икономически предизвикателства и промени. Може да се заключи, че именно 

нестабилността и несигурността сред служителите през втория период определя и 

тяхната по-висока ангажираност. Така, първата хипотеза се потвърждава частично - на 

практика се обособяват два подпериода – от 2006-2009 година като период на 

относителна стабилност в дела на ангажираност на служителите и 2010-2014 година 

като период на  промяна и „движение“ в дела на ангажираните служители.  

Тези тенденции в нивото на ангажираност на служителите намират своето отражение 

в дела на удовлетворени служители от различните области на работната среда през 

годините. През първия период (2006 - 2009 г.) областите, с най-висок дял 

удовлетворени служители са колегиалните отношения и работата в екип, отношението 

с преките ръководители и физическата работна среда. На другия полюс са ниската 

удовлетвореност от заплащане, възможностите за кариерно развитие, социалните 

придобивки, които компанията предоставя на служителите. През втория период (2010-

2014 г.), сред аспектите на работната среда с най-нисък резултат продължава да бъде 

удовлетвореността от заплащането и по-специално от неговото несъответствие с 

приноса на служителите в компанията. Удовлетвореността от възможностите за 

кариерно развитие е с нисък резултат и през 2012 и 2014 година постига същия нисък 

дял удолетвореност, както удовлетвореността от заплащането. Трети фактор с най-

ниска удовлетвореност в този период са наличните в компанията процеси, които 

съпътстват ежедневната работа на служителите. Придобивките и удовлетвореността 

на служителите от тях отчитат ръст след 2010 година, като обяснение на това се 

дължи на инвестициите, които работодателите правят към служителите, по посока на 

увеличаване на пакета от допълнителните им придобивки. В заключение на 

направения анализ може да се твърди, че поставената хипотеза се потвърди частично 

–  удовлетвореността от заплащането е аспект от работната среда, който през 

                                                           
4
 В изследвания период три от компаниите бяха придобити от други организации, което наложи 

промяна в структурно отношение и предизвика нестабилност и несигурност сред изследваните 
служители. 
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годините е с най-нисък резултат. Работодателите не успяват да отговорят на 

очакванията на служителите си в тази насока. В същото време обаче 

удовлетвореността от  допълнителни придобивки бележи положително развитие след 

2010 г. Докато в първата половина на изследвания период (2006-2009 г.) той е с едни 

от най-ниските стойности на удовлетвореност, то през 2010-2014 г. ясно се 

„придвижва“ напред и делът на удовлетворените от него служители нараства. За 

сметка на това в класацията „топ три фактора с най-ниска удовлетвореност“ се 

появяват наличните процеси в компанията. Това се дължи на настъпилите промени в 

резултат от нестабилната икономическа ситуация на пазара на труда и мерките, които 

работодателите предприемат в периода, за да стабилизират резултатите си. От друга 

страна интересна е тенденцията, която се очертава по отношение на мотивационната 

стойност на удовлетвореността от заплащането върху ангажираността на 

служителите. През първия очертан период (2006-2009 г.) този фактор  е със средна по 

сила връзка с ангажираността. На челните позиции силни мотивационни фактори са 

удовлетвореността от отношението на топ мениджмънта към служителите, 

признанието, което получават за свършената работа и удовлетвореността от 

допълнителните придобивки. През втория период (2010-2014 г.), аспектите се 

променят. Силно мотивационно влияние върху ангажираността на служителите има 

удовлетвореността от наличието на баланс работа/личен живот, начинът, по който 

организацията се отнася към служителите като към най-ценния актив и репутацията, 

която организацията изгражда като добро място за работа. В този период 

мотивационната стойност на заплащането се повишава и връзката му с 

ангажираността се определя като силна. Това може да се обясни с последиците от 

икономическата криза и несигурността и нестабилността на служителите. 

Анализираният емпиричен материал потвърждава хипотезата, че ангажираността на 

служителите е различна в зависимост от възрастовата група, към която те 

принадлежат. В България за изследвания период най-висок е делът на 

ангажираните служители до 25 години и в групата на 55 и повече години. Най-

младите служители са най-склонни да говорят положително за компанията, в която 

работят, като индикаторът „Казвам“ и резултатите по оценката на двете твърдения, 

свързани с него намаляват с нарастване на възрастта. Тази тенденция се променя 

при индикаторите „Искам“ и „Правя“, при които възходяща тенденция се наблюдава с 

нарастване на възрастта на служителите. По-склонни да „Искат“ да бъдат част от 

организацията и да „Правят“ повече, отколкото се очаква от тях на работа, са по-

възрастните служители, като най-силно изразена тази тенденция е при служителите 

на 55 и повече години. И през тази перспектива продължава да е на лице най-ниската 



25 
 

удовлетвореност от фактора заплащането, но областите, които имат най-силна връзка 

с ангажираността на служителите в двете групи са различни. За служителите до 25 

години най-силна мотивационна стойност имат удовлетвореността от ресурсите на 

организацията, автономността на работа и при изпълнение на работните задачи и 

намирането на правилен баланс между работа и личен живот. Ресурсите в лицето на 

новите технологии предполагат  гъвкавост на работното място, което е високо ценено 

от тази група служители. За разлика от тях, при групата от служители над 55 години 

най-силно мотивационно влияние имат удовлетвореността от колегиалните 

отношения и работата в екип, заедно с естеството на работа, която вършат. Те са 

лоялни и при тях е най-силно изразено желанието да бъдат в дългосрочен план част 

от настоящия си работодател (индикатор „Искам“), така и да се задържат на една 

позиция дълго време – нещо, което не се отчита като тенденция при младото 

поколение. 

 На фона на останалите служители групата от между 30-34 години е с най-ниската 

ангажираност в България през изследвания период. Това са ключова група служители, 

тъй като те са сравнително млади, натрупали първоначален трудов и професионален 

опит и за които може да се предполага, че в бъдеще ще заемат ръководни позиции. 

Съществените различия при възрастовите групи е показателно, че универсален 

подход за ангажиране на служителите не би бил работещ.  Работодателите все 

повече трябва да търсят подходи, които да са адаптирани към нуждите на отделните 

поколения и социални групи. 

Като тенденция в България при анализирания период се очертава и по-високата 

ангажираност на преките ръководители, отколкото тази на служителите. Резултатите 

потвърждават Хипотеза 4. 
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 Графика 2 - Ангажираност на служители и преки ръководители по години 

 

 

Резултатите доказват, че разликата в дела на ангажираност при служителите и 

преките ръководители варира, но за сметка на преките ръководители. Те са 

ангажирани с от 5% до 16% повече спрямо служителите в годините от изследвания 

период. Това на практика означава, че преките ръководители са готови да вложат 

повече усилия и желание в работата си, за да допринесат за бизнес - успеха на 

организация, в която работят. От друга страна, те са хората, от които се очаква да 

мотивират служителите и да пренасят ангажираността си върху тях. Ако тяхната 

ангажираност е по-ниска, тогава те трудно биха изпълнили ролята си да ангажират 
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екипите, които ръководят. Анализът на индикаторите на ангажираността показват, че 

служителите са по-склонни да говорят положително за своя работодател и да го 

препоръчват като добро място за работа (индикатор „Казвам“). При преките 

ръководители най-изявен е индикаторът „Искам“ или готовността им да останат част 

от настоящия си работодател и да не търсят други възможности на пазара на труда. 

Докато при преките ръководители най-силна връзка с ангажираността имат фактори 

като удовлетвореността им от отношението на топ мениджмънта, признанието за 

свършената работа и ресурсите, то служителите са най-ангажирани от аспекти като 

удовлетвореност респективно от заплащане, взаимоотношението с колегите и 

възможностите за кариерно развитие.   

 Анализът на резултатите показва и друга интересна тенденция. Прави впечатление, 

че през първите три години от периода (2006, 2007 и 2008 година) разликата в делa на 

ангажираните служители и преки ръководители запазва стабилно ниво между 7% за 

2006 г. и 9% за 2007 и 2008 г. Това кореспондира с вече измерената тенденция на 

стабилност в общото ниво на ангажиранoст в България. През 2009 г. разликата в 

ангажираността между служителите и преките ръководители се повишава и достига 

16% (51% за служителите и 67% за преките ръководители). Това може да се обясни с 

повишаване на дела на ангажираните преки ръководители през 2009 г. с 6%. В 

светлината на тези свидетелства може да се предположи, че това се дължи на 

„усещането“ на преките ръководители за наближаващата икономическа нестабилност 

и факта, че те имат достъп до повече финансови показатели и резултати за 

организациите, в които работят, както и до решенията на топ мениджмънта. През 2010 

година общият дял на ангажираност на служителите се повишава и достига 63% (12% 

повече спрямо 2009 г., когато е бил 51%). Тази тенденция се отразява и на разликата 

с делa на ангажираност на преките ръководители, като за 2010 г. тя е 5%. Резултатите 

за 2012 г. следват и тенденцията за общият дял на ангажираност. Това е годината, в 

която ангажираността се повишава и достига най-високите стойности, както при 

служителите (66%), така и при преките ръководители (79%). През 2013 г. резултатите 

са сходни с тези в периода 2006-2008 г., а през 2014 г. отново се повишават и 

доказват, че вторият период през погледа на служители и преки ръководители 

отразява нестабилността и динамика във възприятията на двете групи. 
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И не на последно място, анализираните резултати потвърждават хипотезата, че в 

България ангажираността на служителите се различава в зависимост от сектора, в 

който оперира организацията.  

Графика 3- Дял ангажирани служители по сектори 

 

Резултатите доказват, че най-висок дял ангажирани служители има сектор 

„Информационни технологии“ (67%), следван от фармацевтичния сектор (65%). Тази 

тенденция определено отразява особеностите на пазара на труда в България. Заради 

дефицита на ИТ кадри и доброто развитие на индустрията през последните 15 години 

дори и по време на световната криза за тези служители се създаде т.нар. „паралелна 

реалност“, в която работодателите използват много и разнообразни методи, за да 

задържат и привлекат правилните  служители. Емпиричният материал свидетелства, 

че  положителните оценки на служителите от този сектор се проектират и във високата 

им удовлетвореност на първо място от Преките ръководители и фактът, че те са 

открити и честни в комуникацията си към служителите (72% са съгласни с това), както 

и от подкрепата, която получават от тях - 76% отговарят положително. По сходен 

начин висока оценка получава и въпросът свързан с цененето на служителите – почти 

¾ (74%) от всички служители изразяват положителната си нагласа, че се чувстват 

„като най-ценния актив“ на компаниите, в които работят. Освен това, висока е и 

оценката на анкетираните от този сектор от заплащането. Тази висока 

удовлетвореност се сблъсква обаче с недоволството на служителите от процесите, 

където показателна е ниската удовлетвореност от този аспект на работната среда. 

Близо всеки втори (52%) е категоричен в оценката си, че процесите в компанията не 

са достатъчно ефективни и не подпомагат работата. Вероятно тази нагласа обяснява 

и неудовлетвореността от наличните ресурси, при които почти половината от 
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анкетираните (46%) твърдят, че ресурсите, с които разполагат, не им помагат да си 

вършат работата. Сходна е и оценката на баланса работа/личен живот, при който 

точно половината от служителите смятат, че не успяват да намерят синхрона между 

работата и личното време.  

Най-силно влияние върху ангажираността на тези служители имат удовлетвореността 

от процесите в компанията, които подпомагат ежедневната им работа, балансът 

работа/личен живот и удовлетвореността от заплащането, свързано с приноса на 

служителите в компанията. Анализираният емпиричен материал доказва също, че 

следващият сектор с най-висок дял ангажирани служители е сектор “Фармация”. При 

него най-силно влияние върху ангажираността на служителите има отношението с топ 

мениджмънта и признанието, което служителите получават за свършената работа. В 

„дъното на класацията“ се намира сектор “Банки и финансови институции”, където 

делът на ангажираност на служителите е едва 32%. 

Изследването очертава и няколко насоки за бъдеща задълбочена изследователска 

дейност върху ангажираността на служителите. Важно е да се отличат и теоретично 

разработят степените на ангажираност – подход, който се предлага в хода на 

доказване на Хипотеза 1. Това би помогнало на практиците да прецизират работата си 

с всяка конкретна група служители. Бих задълбочила анализа, като направя 

разграничение между удовлетвореността на напълно ангажираните и съответно на 

средно ангажираните. Същевременно, както стана ясно различните сектори в 

икономиката са строго специфични сами по себе си и в нивото на ангажираност на 

служителите.  Ангажираността предполага специфичен подход и спрямо големината 

на компаниите, ето защо смятам за ценно да се задълбочи анализа в тази насока.   

Бъдещата ми работа по темата ще бъде съобразена с основните критики на 

използвания инструментариум. На първо място, съдържанието на въпросите в 

анкетата не предполагат гъвкавост и те са едни и същи за региона, в който се 

провежда проучването.Това поставя редица ограничения, свързани с възможността да 

се изследват регионални, локални и строго специфични организационни 

характеристики. Отчитам факта, че това се дължи на възможността за съпоставимост 

впоследствие, предвид, че методологията се прилага в още 10 страни в региона на 

Централна и Източна Европа. Така пред мен се откриват нови хоризонти за бъдеща 

изследователска дейност с цел съпоставяне на тенденциите за България с тези за 

региона на Централна и Източна Европа. За да се обхванат обаче локалните 

особености, както на национално, така и на организационно ниво, е необходимо 

известно надграждане на въпросника и използвания инструментариум. Към 

методологията за измерване на ангажираността бих добавила специфични социално-
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икономически въпроси свързани с обстановката в България. Бих разработила и по -

детайлно конкретните индикатори, които измерват ангажираността, тъй като в 

използвания инструментариум те са само шест въпроса, което е крайно недостатъчно. 

Освен това, при подобен вид изследвания не трябва да се забравя и спецификата на 

всяка конкретна организация, което добавя още една допълнителна възможност – 

въпроси свързани с вътрешноорганизационни специфики и особености. Заедно с 

количествено изследване, бих добавила и провеждане на качествено проучване 

(предимно под формата на Фокус-групи и Групови дискусии).   

Съществува и основна критика от гледна точка на мащабите на проучването – 

резултатите от него се основават на мнението на служители от организации, които 

изявяват желание и регистрират участие в това конкретно изследване на Aon Hewitt. 

Бъдещата ми изследователска дейност ще бъде насочена към разрастване на 

проучването и превръщането му в национално – представително. 

В заключение трябва да се отбележи, че качеството на труда е един от централните 

въпроси в изследванията на трудовите пазари през XXI век.5  Действително нуждата 

от отдадена, ангажирана работна сила, способна и мотивирана да допринася повече 

за бизнес - успеха на стопанските организации,  в съчетание с изграждане на стабилно 

трудово правоотношение между работодател и служител е основен въпрос пред 

стопанските организации на нашето време. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Тази концепция не е нова, но в последните години набира популярност и е свързана с „въздействието, 

което работното място има върху работника“ (Киров, Маркова, Пейчева, 2014, с.17). 
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5. Приносни моменти на изследването 
 

Приносите на настоящия труд са  в две насоки: 
 
Теоретични: 

В теоретичен аспект,  работата обобщава и анализира различните подходи към 

дефинирането на ангажираността. Съпоставени са налични теории и гледни точки в 

развитието на тази концепция и е изведена дефиниция за ангажираността от 

социологическа гледна точка, която е операционализирана за целите на това 

изследване. 

Практико-приложни: 

1. Анализирани и систематизирани са тенденциите в ангажираността на 

служителите в България в периода 2006-2014 г. Макар и непредставителен, 

анализът е единствен и по мащабите на базата-данни, от които са изведени 

тенденциите. Той показва една обобщена картина на особеностите на пазара 

на труда в България през призмата на ангажираността на заетите в частния 

сектор у нас. 

2. В практико-приложен план е проследена взаимовръзката между 

ангажираността и удовлетвореността от различни аспекти на работната 

среда. Това дава възможност да се очертаят конкретните области, които най-

силно влияят върху ангажираността при различни групи служители. 

3.  Изведени са различията в ангажираността и удовлетвореността на 

изследваните служители в зависимост от индустриалния сектор, в който 

оперира компанията, както и от детайлния профил на служителите в 

зависимост от възрастта и позицията им в йерархията. Въз основа на 

систематизацията на тези различия и определящите ги фактори са очертани 

предизвикателствата пред работодателите при управление на човешките 

ресурси и са им отправени препоръки за диференциран подход към 

стимулиране на ангажирано поведение на служителите.  

4. Инструментариумът за измерване на ангажираността е специфизиран чрез 

разпластяване на скалата и въвеждане на една трета група, т.нар „средно 

ангажирани“ служители, която се вписва между „ангажирани и неангажирани“ 

служители. Доказана е практическата значимост на това разпластяване за по-

доброто управление на ЧР, като е анализирана различната тежест на 

факторите, които влияят върху отделните степени на ангажираност.   
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