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Дисертационният труд се състои от увод, изложение (в четири глави), изводи и заключение, 
библиография с общ обем  285 стр. и 8 приложения. 
Цитираната литература обхваща 431 източника (книги и статии), от които 363 са на английски 
език, 35 на български  и 33 са web-страници. 
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Актуалност на темата 

Компаниите непрестанно търсят нови подходи за повишаване на конкурентните си предимства 
във връзка с нарастващите предизвикателства на средата, в която реализират бизнесдейността 
си. Съществено значение в този процес заемат невидимите ценности /intangible values/, които 
притежават организациите – а именно - корпоративната култура /corporate culture/, 
организационната идентичност /organizational identity/ и корпоративната идентичност /corporate 
identity/, които са обединени и успешно съществуват чрез организационните комуникации 
/organizational communication/. Комуникациите на организацията имат основно значение за 
повишаване на мотивацията на членовете на организацията, подпомагайки ги в разбирането им 
както за  цялостната политика на компанията, така и за конкретната им роля за осъществяването 
й, която е пряко свързана с постигната организационна идентичност и идентификацията с 
организацията / organizational identification/.  

Актуалността на темата може да се разгледа на макро и на микроравнище. На макроравнище, 
организацията съществува в динамична и променяща се бизнес и социална среда, която изисква  
непрестанната й възможност за адаптация.  

Конвенционалните форми на организацията се променят, все по-популярни стават виртуалните 
организации, което усложнява възприемането и споделянето на ценностите и нормите, 
формирани от корпоративната култура и извежда на преден план значението на 
организационната идентичност и на идентификацията, целта на които е да подпомогнат 
служителите да дефинират и интернализират същността на организацията и да се стремят към 
успешно реализиране на корпоративната стратегия.  Резултатът от успешното реализиране на 
корпоративната стратегия се открива в повишаването на конкурентните предимства на 
организацията.  

На микроравнище проблемът е свързан с настъпващите промени в организацията, които са 
наложителни във връзка с процеса на адаптацията й – преструктуриране, сливане на компании, 
фалити. Флексибилността за много хора е начин на живот - честа смяна на работното място (или 
на професията), на града, в който живеят. Значения като ангажимент, привързаност към 
организацията, идентичност, идентификация с организацията могат да се превърнат в 
“старомодни” понятия. Ролята на организационните комуникации и на корпоративната култура е 
да открие, успешно да приложи и да управлява компетентно политиките на компанията, които да 
създадат смисъл и да подсигурят разбиране от членовете на организацията за необходимостта 
от постигане на идентичност и идентификация с организацията, с цел осъществяване на 
организационните цели и постигане на лично удовлетворение от успеха. Централна роля за 
успешната реализация на всички процеси, протичащи в организацията и на комуникационните 
практики, в частност, принадлежи на корпоративното ръководство и  способността му да 
вдъхновява членовете на организацията (чрез консистентността между думите и делата си). Като 
за целта  трябва да бъде осъзната ролята и значението на мотивирания персонал за успешното 
реализиране на корпоративната стратегия. 

Въпреки значителното количество изследвания, посветени на корпоративната култура, 
комуникациите на организацията, мотивацията, организационната и корпоративната 
идентичност, няма общо изследване на всички упоменати конструкти, какъвто е формата на 
настоящата дисертация. Той се състои в търсенето на връзките между корпоративната култура и 
конкурентоспособността на компанията, комуникациите на организацията и мотивацията на 
персонала; комуникациите на организацията и постигането на организационна идентичност от 
служителите.  

Корпоративната култура, в дисертацията, се приема за рамката, в която се случват всички 
останали процеси в организацията, именно с помощта на комуникациите, които, ако бъдат 
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компетентно създадени и правилно управлявани, ще допринесат за повишаване на 
конкурентните й предимства в бизнес средата, в която реализира своята дейност. 

Обект на изследването са българските фирми, за които, с помощта на две изследвания се 
търси осъзнаването на значението на корпоративната култура за постигането на конкурентни 
предимства от компаниите.  Изследва се и се доказва неразривната връзка и взаимозависимост, 
която съществува между корпоративната култура и организационните комуникации. Разглежда се 
ролята на комуникациите на организацията за мотивация на служителите и постигане на 
организационна идентичност и идентификация с организацията, както и отношението им към 
корпоративната идентичност и   корпоративния имидж (вътрешен и външен),  които рефлектират 
в репутацията на компанията, а от там способстват за повишаване на конкурентните й 
предимства. 

Предмет на непосредствен изследователски интерес е обвързаността между корпоративната 
култура и комуникационните практики на организацията и управленските комуникации, в 
частност, за мотивация на персонала и постигане на организационна идентичност и 
идентификацията с организацията. Разкриване на тенденцията за равнозначност и 
интегрираност на вътрешните и външните комуникации, която има значение за формирането на 
конструкта на организационната идентичност. 

Основен проблем на дисертационния труд е да постави акцент на значението на 
организационните комуникации за мотивацията на служителите и постигането на организационна 
идентичност. Да обоснове значението на корпоративната култура като рамката, в която се 
постигат и успешно съществуват организационната идентичност и свързаните с нея конструкти, 
които имат съществено значение за повишаване конкурентните предимства на компанията. Да  
подчертае ролята на корпоративното управление на компанията за съзнателното насърчаване за 
споделяне на корпоративната култура от членовете на организацията, за 
институционализирането на комуникациите на организацията като функция на управлението, за 
подпомагане процесите на постигане на организационна идентичност и идентификация с 
организацията. Да постави акцент на ролята на служителите, като основен фактор за успешната 
реализация на корпоративната стратегия  на всяка компания. 

Целта на дисертацията е да разкрие значението на корпоративната култура за повишаване на 
конкурентните предимства на българските фирми, за ролята на реализираните от организацията  
комуникации (най-вече вътрешните) за мотивация на персонала и за постигането на 
организационна идентичност, идентификация с организацията и свързаните с тях конструкти. Да 
представи значението на организационните комуникации, корпоративната култура и 
организационната идентичност като невидими ценности на организацията, които имат съществен 
принос за цялостното успешно представяне на компанията в средата, в която реализира 
бизнесдейността си. 

Задачите, които произтичат от зададената цел, са както следва: 

1. Да се осъществи изследване на теоретичните аспекти на корпоративната култура, които 
допринасят за повишаване на конкурентните предимства на компаниите. Да бъдат анализирани  
емпиричните доказателства за позитивната релация на корпоративната култура към 
конкурентоспособността на компанията.  

2. Да се изясни значението на организационните комуникации по отношение на мотивацията на 
персонала за успешната реализация на организационната политика, чрез търсене на синхрон с 
личните им ценности, с културата на организацията, с различни проявления на лоялността им 
към организацията. Всички те са насърчени от комуникациите на организацията, чийто резултат 
се явява постигането на организационна идентичност и силна степен на идентификация с 
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организацията. Да се акцентира на основната роля, която имат вътрешните стейкхолдъри за 
развитието и успешното представяне на организацията. 

3. Да се разкрие възможността за интеграция на вътрешните и външните комуникации на 
организацията и съвместният подход за изследване на организационната идентичност и  на 
корпоративната идентичност, с цел по-всеобхватно обяснение на конструкта на 
организационната идентичност. Да бъде направен анализ на тясната връзка, която съществува, 
между корпоративната култура, организационната идентичност и корпоративната идентичност, 
корпоративният имидж на компанията (вътрешен и външен) и корпоративната репутация, с 
комуникациите на организацията (в това число и комуникационните практики на мениджмънта). 
Да се наблегне на значението на доброто корпоративно управление за успешното менажиране 
на организационните комуникации и на корпоративната култура.  

В дисертацията корпоративното управление се разглежда като един от основните фактори за 
постигане на организационна идентичност и идентификация с организацията, осъществявани 
както с помощта на организационните комуникации, така и с помощта на комуникационните 
практики на мениджмънта. За целта се разкрива същественото значение, което имат висшият 
мениджмънт на  компанията и комуникационните му практики за осъществяване и насърчаване 
на диалога между вътрешните и външните стейкхолдъри с цел проециране на основните аспекти 
на организационната идентичност в корпоративната идентичност,  за осигуряване на подкрепата 
на всички ключови стейкхолдъри за успешната реализация на стратегията на компанията и 
произтичащото от това повишаване на икономическата й ефективност. 

4. С помощта на анкетно проучване сред ръководителите и заместник-ръководителите на 1000 
български фирми да се изследва дали се осъзнава  значението на корпоративната култура като 
фактор за повишаване на конкурентните предимства на фирмата; има ли изградена система за 
реализиране на вътрешноорганизационни комуникации и подпомага ли ефективно 
реализираната комуникационна политика мотивацията на персонала; разбира ли се значението 
на целенасочената политика за поддържане на корпоративния имидж в публичното пространство 
и пряката връзка, която той има с организационната идентичност и с корпоративната 
идентичност. 

5. Чрез изследване на случаи на четири компании, които реализират бизнес дейността си в 
България да бъде представено подробно значението на организационните комуникации за 
мотивация на персонала и за постигане на организационна идентичност. 

Изследователски подход. Дисертацията е интердисциплинарна, използвани са теоретични 
постановки и методи на ПР, културология, икономика, организационно управление, социална 
психология, социология, които се допълват взаимно и изграждат цялостната структура на 
дисертацията.  

Методите, които са използвани за постигането на целта на дисертацията са: анкета с четири 
основни въпроса, съставени от автора на дисертацията, комбинирани с помощта на SPSS 16.0 с 
още седем въпроса (свързани с положителните практики за добро корпоративно управление, 
наличието на разработена дългосрочна пазарна стратегия от фирмите, разпределение по броя 
на заети лица в компанията, по основна дейност, според форма на регистрация на фирмата, 
както и факта дали фирмите-респонденти са публични или непублични дружества, както и дали в 
компаниите е създадена система за обвързване на възнагражденията на мениджърите с приноса 
на корпоративното ръководство) от реализираното “Национално изследване сред бизнеса-
септември 2010” на Институт за икономически изследвания - БАН , чрез които ще се представят 
нагласите в българската бизнес практика спрямо три изследователски хипотези. За целта са  
анкетирани ръководителите и заместник-ръководителите на 1000 фирми от различни сектори на 
бизнеса.   
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Извадката е представителна за бизнес сектора и обхваща фирми, избрани на основата на 
отрасъл, големина и регион. Пропорцията големи:средни:малки (и микро) фирми е 10:30:60. 
Интервютата са проведени от професионални анкетьори и повече от 10% от тях са проверени на 
място и/или по телефон. 

След обобщаването на данните от анкетата и детайлното им анализиране е  съставен профил на 
“силната” фирма. На тази основа са определени показателите, по които са подбрани четири 
компании с различен предмет на дейност, локализирани в различни градове на България.  За 
всяка от тях  е направено изследване на случай /case study/, което включва провеждане на 
дълбочинни интервюта с отворени въпроси (по предварително създаден въпросник от автора на 
дисертацията) с топмениджъра на компанията, с ръководителя на отдел ПР и с ръководителя на 
отдел Управление на човешките ресурси; разговори със служители и наблюдение на  процеси от 
ежедневието на организациите, контент анализ на документи на организацията, преглед на 
уебсайта й, преглед на публикации за организацията в електронните, в социалните и в печатните 
медии. Целта на изследваните случаи е  детайлното представяне и анализ на разбирането на 
ролята на корпоративната култура за повишаване на конкурентоспособността на организацията; 
значението на организационните комуникации, на значението на вътрешните комуникации за 
мотивация на персонала; подходите за постигане, с помощта на организационните комуникации, 
на организационна идентичност и идентификация с организацията за компаниите, реализиращи 
бизнес дейността си в България.  

Структура и съдържание на дисертационния труд 

 

Съдържание 

Увод 

Първа глава.   

Корпоративна култура и конкурентоспособност 

1. Корпоративна култура 

 Организацията и нейната култура 

 Корпоративна култура и Организационна култура 

 Същност и определения за корпоративната култура 

 Характеристики на корпоративната култура 

 Функции на корпоративната култура 

 Силна и слаба култура  

 Модели на корпоративната култура 

 Перспективи при разглеждането на корпоративната култура 

 Някои типологии на корпоративната култури 

 Корпоративна култура и  управление и лидерство 

2. Връзката Корпоративна култура – Конкурентоспособност  

 Дефиниране на понятието конкурентоспособност 

 Позитивни изследвания на връзката корпоративна култура-конкурентоспособност 

 Критични изследвания на връзката корпоративна култура-конкурентоспособност   

3. Изводи 

Втора глава.   

Организационни комуникации, мотивация и организационна идентичност 

1. Организационните комуникации  
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 Организационните комуникации като част от Корпоративните комуникации. 

 Външни комуникации на организацията  

 Вътрешни комуникации на организацията 

o Функции и стилове на вътрешните комуникации 

o Нива на комуникацията в организацията 

o Структура на комуникацията в организацията 

o Неформална комуникация (Грейпвайн) 

o Избор на медии 

o Характеристика на каналите (медиите) за реализиране процесите на вътрешните 
комуникации. Предимства и недостатъци при използването им. 

 Тенденция за интеграция на вътрешните и външните комуникации на организацията 

2. Комуникация и мотивация 

 Определение за мотивация 

 Теории за мотивацията 

 Значение на комуникацията за мотивацията на персонала 

 Проявления на връзката комуникация-мотивация  

o Комуникация и удовлетвореност от работата). Удовлетвореност от комуникациите в 
организацията) 

o Вътрешни комуникации и постигане на привързаност към организацията  

o Ангажиране на служителите  

o “Концепцията за гласа на служителя”  

o Вътрешните комуникации и концепцията за вътрешен маркетинг 

3. Комуникация и идентичност 

 Определения за корпоративна и за организационна идентичност 

 Изследователски перспективи при разглеждането на организационната  идентичност 

 Подходи при изучаването на организационната идентичност 

 Сближаване на концепциите за организационната и за корпоративната идентичност 

 Представяне на моделите на организационната идентичност и на корпоративната 
идентичност 

 Връзката комуникация-идентичност 

o Корпоративна култура и организационна/корпоративна идентичност 

o Стейкхолдъри и идентичност 

o Комуникации и идентичност 

o Концепцията за автокомуникация /autocommunication 

o Комуникационните практики на мениджмънта на компанията и идентичността 

o Идентификация с организацията и комуникации (Конструиране на идентичността 
посредством комуникациите) 

o Корпоративните наративи. 

o Идентичност и корпоративен имидж (вътрешен и външен) 

o Връзка между идентичността, корпоративния имидж и репутацията на организацията 

4. Модел 

 Корпоративна култура 

 Организационни комуникации 

 Мениджмънтът и неговите комуникационни практики 

 Стейкхолдъри на организацията (вътрешни и външни) 
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 Организационна идентичност. Корпоративна идентичност. 

 Корпоративен имидж (вътрешен и външен)   

 Корпоративна репутация  

 Идентификацията с организацията 

 

Трета глава. Анкетно проучване на българските фирми 

1. Изследователски хипотези  

2. Корпоративна култура-конкурентоспособност 

3. Реализиране на вътрешноорганизационните комуникации 

4. Влияние на вътрешните комуникации върху мотивацията на персонала за изпълнение на служебните 
задължения и разбиране целите на компанията 

5. Политика за поддържане на корпоративния имидж в публичното пространство 

6. Профил на “силната” фирма и профил на “слабата” фирма 

 

Четвърта глава.   

Изследване на случаи (case study) 

 Същност на метода изследване на случаи 

 Събиране на данни и приложимостта на метода “изследване на случай” за настоящото 
проучване 

1. Дружба Стъкларски Заводи АД 

 Състояние към момента 

 История на компанията 

 Структура на управление 

 Целите на компанията 

 Характеристики на комуникациите в компанията 

 Връзката на вътрешните комуникации с мотивацията на служителите за изпълнение на 
служебните им задължения 

 Връзката на организационните комуникации с  организационната идентичност и с 
корпоративната идентичност. Постигане на идентификация на служителите с организацията 

 Признания за успехите на компанията  

 Социално отговорни практики на компанията 

 Дейности за подпомагане процеса на постигане на идентификация с организацията 

2. Банката 

 Състояние към момента 

 История на компанията 

 Структура на управление 

 Целите на компанията 

 Характеристики на комуникациите в компанията 

 Връзката на вътрешните комуникации с мотивацията на служителите за изпълнение на 
служебните им задължения 

 Връзката на организационните комуникации с  организационната идентичност и с 
корпоративната идентичност. Постигане на идентификация на служителите с организацията 

3. Висше Училище Международен Колеж 

 Състояние към момента 

 История на компанията 
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 Структура на управление 

 Целите на компанията 

 Характеристики на комуникациите в компанията 

 Връзката на вътрешните комуникации с мотивацията на служителите за изпълнение на 
служебните им задължения 

 Връзката на организационните комуникации с  организационната идентичност и с 
корпоративната идентичност. Постигане на идентификация на служителите с организацията 

 Добри практики за промотиране на Колежа 

o за вътрешните стейкхолдъри 

o за външните стейкхолдъри 

 Колежът, като институция, конкурентна в образователната сфера - класации и академични 
награди 

 Социалноотговорни практики на ВУМК 

 Дейности за постигане на идентификация с организацията 

4. Капрони АД 

 Състояние към момента 

 История на компанията 

 Структура на управление 

 Целите на компанията 

 Характеристики на комуникациите в компанията 

 Връзката на вътрешните комуникации с мотивацията на служителите за изпълнение на 
служебните им задължения 

 Връзката на организационните комуникации с  организационната идентичност и с 
корпоративната идентичност. Постигане на идентификация на служителите с организацията 

5. Изводи 

 Корпоративна култура  

 Връзката между корпоративната култура и корпоративното управление 

 Организационни комуникации 

 Вътрешни комуникации 

 Връзката на вътрешните комуникации с мотивацията на персонала 

 Външни комуникации 

 Интеграция между вътрешните и външните комуникации 

 Практики на управлението 

o Мениджмънт и корпоративна култура 

o Мениджмънт и вътрешноорганизационна среда (вътрешни комуникации) 

o Мениджмънт и външна среда (външни комуникации на организацията) 

o Мениджмънт и организационна идентичност 

o Мениджмънт и идентификация 

o Мениджмънт и корпоративна идентичност 

 Стейкхолдъри на организациите (вътрешни и външни) 

 Организационна идентичност. Корпоративна идентичност. Припокриване на организационната 
и на корпоративната идентичност на изследваните компании 

 Корпоративен имидж (вътрешен и външен) 

 Корпоративна репутация 

 Идентификация с организацията 
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Пета глава.   

Изводи 

1.Корпоративна култура-конкурентоспособност 

 Теоретични аспекти. Резултати от анализа на анкетата. Резултати от изследваните случаи 

2. Организационни комуникации – мотивация на персонала 

 Теоретични аспекти. Резултати от анализа на анкетата. Резултати от изследваните случаи 

3. Организационни комуникации – постигане на организационна идентичност от служителите 

 Теоретични аспекти. Резултати от анализа на анкетата. Резултати от изследваните случаи 

 

В първа глава  са откроени два ключови момента.  

В рамките на първия са разгледани  интерпретативният подход, според който организациите 
могат да бъдат обяснени като социални структури, които притежават собствена култура (Geertz, 
Cl., 1973; Pakanowsky, M. & O'Donnell-Trujillo, N., 1983). Тук са упоменати и петте парадигми, по 
Смирсич / Smircich, L.,1983/, които указват взаимната връзка между корпоративната култура и 
организацията.  

Разгледан е и подходът за изучаването на организацията като система, който според Катц и 
Кан / Katz, D. and Khan, R., 1966/ може да бъде обобщен в: 

 системният характер на организацията, който е свързан с факта, че промяната в един 
компонент на системата води до настъпване на промени и в останалите; 

 отворената, спрямо влиянията на заобикалящата я среда, система чрез приемане на 
входящата информация от заобикалящата я среда  /input/ се намира перманентно в 
състояние на промяна. 

Описаните подходи очертават теоретичните  аспекти на концепцията за корпоративна култура в 
контекста на организацията.  

Обосновани са различията между термините “организационна култура” (присъща на всички 
организации) и “корпоративна култура” (присъща на организациите, които осъществяват 
бизнесдейност). В дисертацията се акцентира на “корпоративната култура”, тъй като се 
разглеждат нейната роля и значение основно за бизнесорганизациите.  

Представени са някои от основните определения за корпоративна култура, които акцентират на 
взаимната й обвързаност с организацията, както и на основаването й на ценности и норми, които 
са общо споделени от членовете й за дълъг период от време.  

Обосновани са и причините (управленски, организационни, интелектуални, социо-културни), 
които се явяват предпоставка за засиления изследователски интерес към проблематиката на 
корпоративната култура, във връзка с настъпващите промени в окръжаващата среда и които 
налагат търсене на възможности от организацията за успешната й адаптация спрямо тях. 

Направен е опит за разглеждане същността и ролята на корпоративната култура в 
организацията, като за целта са разгледани нейните характеристики и функции, които имат 
връзка с хармонизацията на ценностите на организацията с тези на нейните служители и 
произтичащите от това предимства за успешна реализация на организационните цели, както и с 
определянето на характера на връзката на корпоративната култура с конкурентните предимства 
на компанията.  

Подробно са представени два основни модела на корпоративната култура, на Шейн / Schein, Ed., 
1985/ и на Хатч /Hatch, M.J.,1993/, които не само обясняват по-детайлно същността на 
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корпоративната култура, но имат и пряка връзка с изследването на организационната 
идентичност, както и служат за систематизиране на най-важните аспекти, на които се основават 
концепциите за организационна и за корпоративна идентичност. Систематизацията (създадена 
от автора на дисертацията) подпомага почина за съвместно изследване на цялостния конструкт 
на идентичността. Описани са трите парадигми на корпоративната култура (интегративна, 
диференцираща, фрагментарна), създадени от Дж. Мартин / Martin, J.,1992/, които са важни както 
за откриването на връзката корпоративна култура - конкурентоспособност, така и за 
изследването на конструкта на организационната идентичност.  Представени  са и някои от 
типологиите на корпоративната култура. 

Разгледана е връзката на корпоративната култура с управлението на компанията, от една страна 
в светлината на разбирането за корпоративното управление като важен елемент от показателите 
за повишаване конкурентоспособността на компанията, а от друга – на възможността  му да 
насърчава процеса на мотивация на персонала и  да инициира и подкрепя създаването на 
чувство за организационна идентичност, подпомагайки най-вече с помощта на комуникациите 
процеса на идентификация на служителите с организацията. 

Вторият ключов момент се състои в анализа на връзката, която съществува между 
корпоративната култура и конкурентоспособността на компанията. За целта на дисертацията е  
дефинирано понятието конкурентоспособност /competitiveness/. Конкурентоспособността се 
използва като унифицирано понятие, което обхваща фирмените постижения /performance/ и 
позитивните икономически резултати, с ясното съзнание, че корпоративната култура 
представлява  невидима ценност за компанията и наред с компетентно създадената и 
управлявана идентичност (организационна и корпоративна), позитивния корпоративния имидж и 
положителната репутация, допринася за повишаване на стратегическите предимства на 
компанията, а от там - и за оптимизиране на финансовите й резултати и цялостното й 
представяне на пазара, на който реализира своята дейност.  

Представена е, в историческа перспектива, еволюцията на теоретичните и емпиричните 
изследвания, които доказват наличието на позитивна релация между корпоративната култура и 
конкурентните предимства на фирмата.  Разгледани са и критичните изследвания по отношение 
на някои параметри на емпиричните изследвания, доказващи позитивния характер на връзката. 

Предложени  са изводи, обосновани на теоретичните концепции и емпиричната им подкрепа, 
които  се основават на факта, че няма автори, които категорично да отричат позитивния характер 
на релацията корпоративна култура – конкурентоспособност. Те  могат да бъдат обобщени в 
разбирането, че корпоративната култура на компанията е в състояние да осигурява 
конкурентното й предимство само ако претърпява промяна в зависимост от промените, които 
настъпват в средата, в която компанията реализира бизнесдейността си. Но промяната трябва 
да бъде внимателно планирана, съзнателно и целенасочено въведена, което ни посочва 
основното значение на корпоративното управление, като основен елемент във връзката 
корпоративна култура - конкурентоспособност. 

Основните емпирични изследвания на връзката корпоративна култура-конкурентоспособност са 
систематизирани от автора на дисертацията, както следва: 
 
 
 
 

Автори Показатели на 
организационната 

култура 

Измерители за 
конкурентоспособността 

Организации, 
участвали в 

изследването 

Респонденти, 
участвали в 

изследването 

Доказателства за връзката 
корпоративна култура-
конкурентоспособност 

Денисън, 
1984 

/Denison,D/ 

Индекс на 
организацията на 
работата/organization-

За период от 5 години: 
/ доход/инвестиции/ 
Income/investment ratio 

34 организации 
от 25 различни 
бранша 

43,747 респондента, 
обединени в 6,671 
работни групи 

организацията на работата и 
практиките по вземане на 
решенията имат позитивна 
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of-work index/ и индекс 
на практиките по 
вземане на решения 
/decision-making-
practices index/ 

Доход/продажби 
/Income/sales ratio/ 

връзка с дългосрочните 
финансови постижения на 
компанията 

Денисън, 
1990 

/Denison,D/ 

Интеграция 
/involvement/ 
Последователност 
/consistency/ 
Адаптивност 
/adaptability/  
Усет за мисия 
/mission/ 

За период от 6 години: 
Възвръщаемост на 
продажбите /return on 
sales/, възвръщаемост на 
инвестициите /return on 
investment/, 
доход/продажби 
/income/sales ratio/; 
доход/инвестиции 
/income/investment ratio/ 

34 организации 
от 25 различни 
бранша 

43,747 респондента, 
обединени в 6,671 
работни групи 

Интеграцията има позитивно 
отношение към дългосрочната и 
към краткосрочната 
конкурентоспособност 
Последователността има 
позитивна връзка с 
краткосрочната 
конкурентоспособност, но 
негативна връзка с 
дългосрочната  

Калори и 
Сарнин, 

1991 
/Calorie, R., 
Sarnin, P/ 

Ценности, свързани с 
работата /12 
показатели/, 
управленски практики 
/17 показатели/, сила 
на културата 

За период от 3 години: 
Възвръщаемост на 
инвестициите /return on 
investment/, 
Възвръщаемост на 
продажбите /return on 
sales/, растеж /growth/ 

5 френски 
компании от 
добре 
позиционирани 
сектори, 
следващи 
различна 
стратегия 

280 мениджъри и 
служители на високи 
позиции 

Много ценности и 
съответстващите им 
управленски практики са 
свързани пряко с растежа на 
компанията. 
Силата на културата има пряка 
връзка със стабилния растеж на 
компанията. 
Само някои ценности и практики 
са свързани с рентабилността 

Гордън и 
ДиТомазо, 

1992 
/Gordon, G. 

& DiTomaso, 
N. / 

Сила на културата 
/strength of culture/, 
Адаптивност 
/adaptability/, 
Стабилност /stability/ 

За период от 6 години: 
Ръст на активите /growth 
of assets/; ръст на 
възнагражденията /growth 
of premiums/ 

САЩ , 11 
застрахователни 
компании  

850 мениджъри Силата на културата и 
адаптивността се явяват 
условие за кратковременната 
конкурентоспособност 

Котър и 
Хескет, 1992 
/Kotter, J.., & 
Heskett, J./ 

Сила на културата 
/Strength of culture/ 
Съответствие между 
стратегия и култура 
/Strategy-Culture fit/  
Адаптивност 
/Adaptability/ 

За период от 10 години: 
Годишно нарастване на 
нетния доход /yearly 
increase net income/; 
Годишно възвръщане на 
инвестициите /yearly 
return on investment/; 
Годишно нарастване на 
цената на акциите /yearly 
increase in stock price/; 

207 компании от 
САЩ от 
различни сфери 
на бизнеса 

600 топ мениджъри Съществува позитивна, но 
средна зависимост между 
силата на културата и 
дългосрочната 
конкурентоспособност на 
компаниите. 
Управленският стил е в основата 
на създаването на 
корпоративната култура. 

Марколидис 
и Хек, 1993 

/Marcoulides, 
G. and Heck, 

R./ 

Организационната 
структура 
/organizational 
structure/; 
Организационните 
ценности 
/organizational values/; 
Организационния 
климат /organizational 
climate/; 
Изследване/проучване 
на персонала 
/employee studies/ 

Брутен годишен растеж; 
Пазарен дял /Market 
share/; 
Печалба /profit/; 
Възвръщане на 
инвестициите /return on 
investment/; 

26 фирми, САЩ 329 служители 
 

Всички показатели на 
организационната култура 
оказват пряко или непряко 
влияние върху 
конкурентоспособността 

Денисън и 
Мишра, 1995 

/Denison, 
D.& 

Mishra,A./ 

Интеграция 
/involvement/ 
Последователност 
/consistency/ 
Адаптивност 
/adaptability/ Усет за 
мисия /mission/ 

Възприемана 
конкурентоспособност 
/perceived performance/ 
Обективна 
конкурентоспособност 
/objective performance/ 
като средно равнище за 
период от 3 г. на 
възвръщане на активите 
/return on assets/ и ръст на 
продажбите /sales growth/ 

764 фирми от 5 
различни 
бранша, САЩ  

764 топ мениджъри 
 

1. За големите фирми 
печалбите се предопределят от 
усета за мисия и 
последователността. 
2. Ръстът на продажбите се 
предопределя от 
флексибилните характеристики 
интеграция и адаптивност. 
3.Всички показатели на 
корпоративната култура имат 
позитивно отношение към 
възвръщането на активите, 
най-сериозната роля е на 
усетът за мисия. 
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Фей и 
Денисън 

2003 
/Fey, C.. & 

Denison, D. /  

Интеграция 
/involvement/ 
Последователност 
/consistency/ 
Адаптивност 
/adaptability/ Усет за 
мисия /mission/ 

Общата 
конкурентоспособност 
/overall performance/; 
Пазарният дял /market 
share/; 
Ръст на продажбите /sales 
growth/; 
Печалба /profitability/; 
Удовлетворение на 
служителите /Employee 
satisfaction/; 
Качество на продуктите и 
услугите /Quality of 
products and services/; 
Развиване на нова 
продуктова гама /new 
product development/; 

179 компании с 
чуждестранна 
собственост, 
развиващи 
бизнес в Русия 

И.д. изпълнителни 
директори (80%) 
Мениджъри Човешки 
ресурси (20%) 
122 респонденти 
руснаци 
57 респонденти 
чужденци 
 

Адаптивността и 
последователността 
корелират най-силно с индекса 
на ефективността, 
цялостната 
конкурентоспособност, 
печалбата и развитието на 
продуктовата гама. 
Последователността и 
усетът за мисия имат най-
съществено отношение към 
пазарния дял, ръста на 
продажбите,удовлетворението 
на служителите и качеството 
на продуктите и услугите. 

Денисън и 
др. 2006 
/Denison, D 
et al.,2006/ 

Интеграция 
/involvement/ 
Последователност 
/consistency/ 
Адаптивност 
/adaptability/ Усет за 
мисия /mission/ 

Пазарен дял /market 
share/; 
Годишен ръст на 
продажбите /sales revenue 
growth/; 
Печалба/ Възвръщане на 
активите/profitability/ROA/; 
Удовлетворение на 
служителите /Employee 
satisfaction/; 
Качество на продуктите и 
услугите /Quality of 
products and services/; 
Развиване на нова 
продуктова гама /new 
product development/; 

160 организации 
с различен 
предмет на 
дейност, 
изследвани в 
период от 4 г.  
74 % от 
организациите-
ситуирани в 
Северна 
Америка, 
останалите – в 
Европа, Азия и 
Средния Изток 

35, 474 респонденти 
 

Ръстът на продажбите 
корелира най-значително с 
адаптивността и с усета за 
мисия. 
Качеството на продуктите и 
услугите, както и печалбата 
корелират най-силно с 
интеграцията и 
последователността. 
Развитието на новата 
продуктова гама се съотнася с 
вътрешната 
последователност. 
Интеграцията се явява най-
същественият показател за 
удовлетворението на 
служителите. 

Любенов и 
Минков, 
2002 

Ценности 
Вербално 
съществуване на 
фирмената култура 
Поведенческо 
съществуване на 
фирмената култура 
Символно 
съществуване на 
фирмената култура 
Стил на управление 
на мениджмънта на 
фирмите 

Нетна рентабилност на 
общия капитал (активите) 
в % 

13 водещи 
индустриални 
фирми от 
гр.Варна 

Във всяка фирма са 
попълнени по 5 анкети, 
по 1 от представител 
за всяка категория 
(висш, среден, нисш 
мениджмънт,служители 
и работници) персонал 

Изискването за целенасочено 
управление на фирмената 
култура в синхрон с “твърдите” 
управленски променливи, като 
гаранция за повишаване на 
икономическата ефективност. 
Резултатите от изследването 
предоставят възможност на 
управлението да определи 
необходимите условия за 
достигане на желаното ниво на 
конкурентоспособност. 
Комплексното обвързване на 
всички културни елементи ще 
повиши нивото на 
корпоративната култура и в 
последствие ще се отрази 
благоприятно на фирмените 
постижения. 

 

Във втора глава са разгледани организационните комуникации (вътрешни и външни), както и 
мениджърските (управленските) комуникации, като част от корпоративните комуникации1. В тази 
връзка са упоменати техните (на корпоративните комуникации) функции и задачи, представени 
са основните понятия свързани с тях, както и концепцията за стейкхолдърите на компанията, 
която има централно значение за доброто управление на взаимоотношенията с тях. 

                                                 
1
 В дисертацията приемаме обособеното от Ван Риел и Фомбрун /Van Riel, C. аnd Fombrun, Ch., 2007./ разбиране, че корпоративните 

комуникации обхващат: маркетинговите комуникации – реклама, спонсорство, промоции; организационните комуникации – връзки с 
обществеността и вътрешни комуникации и мениджърските /управленските комуникации/, чиито цели са насърчаването на членовете на 
компанията да споделят визията й, да създават и поддържат доверието в корпоративното управление, да мотивират и да овластяват 
служителите. Независимо от факта, че корпоративните ръководители биват подпомагани от комуникационни експерти, те не са освободени от 
цялостната отговорност за ефективността на комуникациите в организацията и  от собствената им съществена роля на комуникатори. 
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Акцентът във втора глава е поставен на организационните комуникации и на управленските 
комуникации във връзка със същественото им значение за повишаване на мотивацията на 
служителите и постигането на организационна идентичност.   

Направен  е по-кратък обзор на външните комуникации във връзка с мотивацията на персонала и 
оформянето на конструкта на организационната идентичност.  

Подробно са разгледани вътрешните комуникации – техните функции, нива, структура и посоки;  
канали за реализирането им и техните характеристики. Съществено внимание се отделя на 
взаимната обвързаност на организационните комуникации с корпоративната култура на 
компанията; както и на техните възможности да мотивират служителите за даване на най-
доброто от себе си за реализиране целите на компанията.  

Разгледани са и основните аспекти на “новите медии”, които имат пряка връзка с тенденцията за 
интеграция между вътрешните и външните комуникации на организацията. Прилагането на 
интегриран комуникационен подход при общуването със стейкхолдърите е необходимо за 
поддържането на позитивна корпоративна репутация, от която пряко зависи бизнес 
съществуването на организацията. Именно общуването на организацията с “един глас” (“one 
voice”) подпомага отличаването на организацията в окръжаващата я среда, която е пренаситена 
с комуникационни съобщения, т.е. има пряко отношение към въпроса за идентичността й. 

Доказва се  връзката, която съществува между организационната комуникация и мотивацията на 
служителите за постигане на целите на компанията. За целта е направен кратък преглед на 
теориите за мотивацията, които имат връзка с дисертацията, както и на изследвания (теоретични 
и практико-приложни), които доказват положителния ефект, който имат комуникациите за 
мотивацията на персонала на компанията – удовлетворение от работата /job satisfaction/ , което е 
пряко свързано с удовлетворението от организационните комуникации /communication 
satisfaction/; постигане на привързаност към организацията /organizational commitment/; създаване 
на ангажимент към организацията /employee engagement/; концепцията за гласа на служителя 
/Concept  of employee voice/ и комуникационните аспекти на концепцията за вътрешен маркетинг 
и в частност  практиките на организацията (от гледна точка на комуникирането им) в съзвучие с 
концепцията за Корпоративна социална отговорност /КСО/.    

Анализирано е основното значение, което имат организационните комуникации за постигане на 
организационна идентичност и за идентификацията на служителите с организацията, за която 
работят, както и на връзката им с корпоративната идентичност и тенденцията за паралелното 
изучаване на двата конструкта с цел по-всеобхватно обяснение на конструкта на 
организационната идентичност. За целта са представени определения на организационната 
идентичност и на корпоративната идентичност; очертани са  изследователските перспективи при 
изучаването на организационната идентичност.  

Детайлно са разгледани подходите за изучаването на организационната идентичност – 
идентичност на организацията /organization’s identity/ и идентичност в организацията /identity in 
the organization/ и идентификация с организацията /identity with the organization; organizational 
identification/.  

Направен е преглед на авторите, които се съсредоточават върху сближаване на изследванията 
на организационната идентичност и на корпоративната идентичност, както и на основните 
аспекти, на които се основават двете концепции в търсене на интеграцията в изследването й. 
Крайната цел на което е по-всеобхватното обяснение на конструкта на организационната 
идентичност и свързаната с него идентификация с организацията.  

Представени са аспектите на моделите за изследване на организационната идентичност и на 
корпоративната идентичност, от които са изведени основните дименсии, на чиято основа  е  
създадена теоретична рамка за изследване на най-важните компоненти, които оформят 
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конструкта на идентичността.  Теоретичната рамка  разглежда конструкта на организационната 
идентичност като пряко зависим от корпоративната идентичност, неразривно свързан със 
стейкхолдърите (вътрешни и външни) на организацията, обединени от корпоративната култура и 
свързани чрез организационните комуникации (вътрешни и външни) и комуникационните 
практики на мениджмънта, като  резултатът на успешното им функциониране  е превръщането 
им в условия за създаване и поддържане на положителен корпоративен имидж (вътрешен и 
външен) и позитивна репутация на компанията.  

Основни аспекти на конструктите на организационната идентичност и на корпоративната идентичност 

Домейни Организационната идентичност поставя акцент върху 
вътрешната идентификация 

Корпоративната идентичност поставя акцент 
върху външната диференциация 

Същност Организационната идентичност се фокусира върху 
взаимоотношенията на служителите с организацията за която 
работят  и се определя от нивото на съгласуваност 
(хармонизация) между организацията (целите и стремежите 
й) и нейните служители (персоналните им цели). 
Теоретичните аспекти на организационната идентичност се 
асоциират и с тезите за постигане на  идентификация с 
организацията.   

За корпоративната идентичност основният 
момент е свързването на визуализираните 
послания на компанията с нейната 
корпоративна стратегия.  

Конструкт Конструктът на организационната идентичност е 
предпоставен от изследователите, работещи в областта на  
социалните и управленските дисциплини с акцент върху 
вярванията и ценностните системи, които очертават 
организационното поведение / Dutton,J., Dukerich, J. and 
Harquail, C., 1994/ 

Маркетинговият подход при изучаването на 
корпоративната идентичност акцентира върху 
експресирането на визията на компанията  от 
мениджмънта към външните стейкхолдъри с 
помощта на продуктите, комуникациите, 
поведението и средата, в която функционира 
компанията /Balmer,J.,1995/. 

Подход поведенчески. маркетингов. 

Приоритет Приоритет е на изследователите от социалните и 
управленските дисциплини. 

Създаден от практиците в областта на 
графичния дизайн, които търсят начин да 
промотират идеите си за последователно и 
целенасочено презентиране на организацията 
пред нейните външни стейкхолдъри / Olins.W, 
1989/. 

Приоритет на маркетолози; на 
изследователите, занимаващи се с 
управленски дисциплини 

Въпрос, който търси своя 
отговор 

Кои сме ние? 

Организационната идентичност се отнася до това, което 
членовете на организацията възприемат, мислят и чувстват 
по отношение на компанията, за която работят. Перцепциите 
им се явяват колективни, общосподеляни разбирания по 
отношение на ценностите и характеристиките на компанията, 
които я отличават от конкурентите й на пазара.  

Какви сме ние? 

Корпоративната идентичност се отнася до 
отличителността на организацията в 
окръжаващата я среда,  основава се и на 
визуалното присъствие на организацията.  
/Abbrat,R.and Shee,P., 1989, Balmer,J., 1995 и 
Olins,W., 1989/ 

Целеви публики Организационната идентичност е основен въпрос, който има 
значение за вътрешните стейкхолдъри.  

 

Корпоративната идентичност се фокусира 
върху атрактивността на организацията за 
външните стейкхолдъри, върху 
подчертаването на “видимостта” на 
компанията. 

Перспектива Мениджърска перспектива Организационна перспектива 
(перцепциите на членовете на организацията) 

Мениджърска перспектива 

Начин за презентация Организационните комуникации (контролирани и 
неконтролирани). 

Мениджърските комуникации 

Поведението на служителите. 

Организационните комуникации (контролирани 
и неконтролирани) 

Мениджърските комуникации. 

Маркетинговите комуникации. 

(или  по Balmer,J and Gray,E, 1999 
“интегрираната корпоративна комуникация” 
/”total corporate communication”/). Тъй като ние 
няма да се спираме на визуалната 
идентичност, се фокусираме върху 
организационните комуникации и 
комуникационните практики на мениджмънта. 

Обединени от  Корпоративната култура Корпоративната култура 



 
16 

 

 

Нива на представяне 
(съгласно моделите на 
Шейн,1985 и Хатч, 1993) 

вярвания символи 

Припокриване между 
организационна и 
корпоративна 
идентичности 

В случай, че липсва разбиране на визуалните значения от страна на изследователите на организационната 
идентичност, те няма да имат възможността пълноценно да обозрат процеса на създаване, интерпретация, 
управление и промяна на организационната идентичност; 

Без разбирането и осъзнаването на дълбоко вкоренените вярвания и  ценности на членовете на организацията, 
които оформят принадлежността им към организацията е невъзможно откриването на символите и артефактите, 
които въплъщават основата, върху която се появяват и проявяват и които насърчават мотивацията на 
служителите да бъдат част от организацията и съответното им  организационното поведение. 

Основен момент: Репрезентацията 

Дълбоко вкоренените вярвания на членовете на организацията  да намерят своя външен израз в 
корпоративните символи.  

Начини на изразяване Слово 

Организационната идентичност съществува в официалните 
документи на организацията-мисия, етични кодекси, 
вътрешноведомствени издания (Корнелисен,2004). 
Основната им цел е обединяването на членовете на 
организацията около ценностите и нормите й. 

Визуалност 

Корпоративната идентичност се управлява 
посредством официалните символи на 
компанията, фокусирани върху 
стратегическото позициониране на аспектите 
на идентичността / Balmer, J., 1995/ 

Припокриване между 
организационна 
идентичност и 
корпоративна идентичност 

Визуалните значения са много по-лесни за възприемане и разбиране; те по-ясно изразяват организационните 
послания, отколкото думите, чието въздействие се определя на подсъзнателно ниво. Комуникационните 
специалисти, дизайнерите и мениджърите, които комбинират изразните средства на корпоративната 
идентичност и на организационната идентичност много по-успешно постигат комуникационните си цели. 

Изисквания на 
комплексното разглеждане 
на организационната и на 
корпоративната 
идентичности 

За целта е необходимо обединяването на подходите, включващи  интересите на всички стейкхолдъри-
мениджърите, клиентите, членовете на организацията и всички останали групи, които се свързват с концепциите 
за имиджа и за организационната идентичност и корпоративната идентичност чрез комуникациите / Hatch,MJ 
and Schultz, M., 2000:19/.  

Корпоративната идентичност и организационната идентичност, най-общо казано, се обединяват около идеята за 
отличимостта на организацията, посредством нейните основни и устойчиви характеристики.  

Ролята на топмениджмънта 
за припокриване на 
концепциите за 
организационната и за 
корпоративната 
идентичност 

Състои се във възможността на топмениджърите да подпомогнат процеса по  превръщането на програмите за 
корпоративна идентичност в част от организационната идентичност. Този процес се определя като успешен, 
когато членовете на организацията възприемат и работят в съответствие с корпоративните символи във 
всекидневното си служебно поведение. Топмениджърите трябва успешно да използват наративите на 
организационната идентичност при създаването на програми за корпоративна идентичност - напр. в логото на 
организацията и пр. Чрез правилното менажиране на корпоративната идентичност, реализирано от 
комуникационните специалисти и от топмениджмънта на компанията, се подпомага и осъществяването на 
процеса на идентификация на служителите с организацията, както и постигането на  организационна 
идентичност / Hatch, MJ and Schultz, M., 1997/. 

Примери за 
припокриването на 
организационната и на 
корпоративната 
идентичност 

 

- концепцията за вътрешен маркетинг,  

- Устойчивата корпоративна история /Sustainable corporate story/2, която се явява “реалистично и релевантно” 
описание(най-общо казано) на организацията и която служи като източник на вдъхновение за комуникационните 
програми, насочени както към вътрешните, така и към външните стейкхолдъри. 

- Концепцията за автокомуникация?3 

- разглеждането на индивидите, като изпълнители на различни социални роли-едновременно служители и 
клиенти на организацията, което налага по-сериозно изследване и наблюдение,   защото се размиват границите 
на организацията, усложнява се и процесът на наблюдение и управление на различните групи стейкхолдъри, 
както и на техните интереси  / Hatch, MJ and Schultz, M, 2000:18/. 

- припокриване на комуникационните канали 

Конкретен пример Казусът, свързан с потапянето на неизползваемата петролна платформа “Брент Спар” (собственост на “Шел”) в 
Северно море и предполагаемата подкрепа, оказвана от компанията “Шел” на военния режим в Нигерия. 
Силната медийна атака, активизирането на групите за натиск (най-вече движението “Грийнпийс”), интензивният 
дебат, води до рязкото намаляване на икономическата ефективност на компанията, както и до изостряне на 
проблема за идентичността на “Шел” - корпоративната-по-горе посочените форми на обществен дебат-уместно 
ли е компания като “Шел” да се намесва в политиката (режимът в Нигерия), както и действията й застрашаващи 
опазването на екоравновесието. Организационната идентичност-всичко, което се случва в “окръжаващата 
среда” неминуемо рефлектира върху служителите на компанията, което изисква ефективна  вътрешна 
комуникация за мисията и визията на “Шел”,по отношение на основните принципи, около които се обединяват 
всички членове на компанията и до редефинирането на отговора на въпроса “Кои сме ние?”. Резултатът е: 
създаване на набор от “Бизнес принципи”, които ръководят служителите и цялостната дейност на компанията, 

                                                 

2 Устойчивата корпоративна история е създадена въз основа на открития диалог (базиран на провежданата двупосочна симетрична комуникация)  
със стейкхолдърите, от които съществуването на организацията зависи, който, обаче, изисква хармонизация на съобщенията, предназначени за 
вътрешните и външните стейкхолдъри, както и последователността при отправянето им. За инструменти на управлението на идентичността той 
използва организационното поведение, комуникациите и символите (Van Riel, C.,,2000). 

3 Според концепцията за автокомуникация служителите са най-важните реципиенти на съобщенията на организацията 
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въвеждане на излъчването на програми, предназначени за служителите (Шел ТВ); установяват се практики за 
осъществяване на интензивен диалог с организации от Третия сектор-като “Грийнпийс”- като по този начин се 
създава нов подход за реализиране на комуникационната политика на компанията и се задава нова гледна 
точка на стейкхолдърите (външни и вътрешни) по отношение на перцепциите за/в компанията.  

 

 

Теоретичната част на дисертацията е обобщена в модел, който обяснява функционирането и 
взаимната връзка между конструктите на организационната идентичност, корпоративната 
идентичност, корпоративния имидж (вътрешен и външен) и корпоративната репутация, които 
имат основно значение за стейкхолдърите на компанията (вътрешни и външни) и функционират 
успешно в резултат на ефективните практики на организационните комуникации и на 
мениджмънта на компанията, обединени в рамката на съществуващата в организацията култура. 
Хармоничното им съществуване и компетентното им управление, с помощта на комуникациите,  
се явяват гаранция за постигане на трайни конкурентни предимства. 
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В трета глава  са представени детайлно резултатите от анкетното проучване  за изследване 
нагласите в българската бизнес практика – разбирането на значението на корпоративната 
култура за повишаване конкурентоспособността на организацията; ролята и значението на 
комуникациите за мотивация на персонала; прилагането на целенасочени мерки за поддържане 
на корпоративния имидж в публичното пространство, което има пряка връзка и с 
организационната идентичност.  

За постигане на целта на дисертацията е проведено стандартизирано интервю (затворени 
въпроси) с ръководители или заместник - ръководители на 1000 български фирми от различни 
сектори на бизнеса (селско, горско, ловно и рибно стопанство; промишленост,  строителството;  
търговия и ремонт на моторни превозни средства /МПС/; хотели и ресторанти; транспорт, 
складиране и съобщения, фирми, попадащи в графата “други”) 

В трета глава са поставени три изследователски хипотези: 

Изследователска хипотеза 1. Осъзната е позитивната връзка между корпоративната култура и 
икономическите постижения на фирмата в контекста на българската бизнес реалност.  

Изследователска хипотеза 2. Съществува позитивна връзка между ефективното 
осъществяване на процесите на вътрешноорганизационни комуникации на компаниите в 
България и мотивацията на персонала за изпълнение  на служебните му задължения  (за 
повишаване на продуктивността на компанията и разбиране ролята на служителите за постигане 
на организационните цели). 

Изследователска хипотеза 3: Поддържането на корпоративния имидж в публичното 
пространство чрез реализираните от компаниите комуникации, е свързано с постигането на 
организационна идентичност и корпоративна идентичност. 

Доказателствата на трите изследователски хипотези се откриват чрез  връзката на основните 
въпроси с положителните практики за добро корпоративно управление,  наличието на 
разработена дългосрочна пазарна стратегия, разпределението по броя на заетите лица в 
компанията, по основна дейност, според формата на регистрация на фирмата, както и факта 
дали фирмите - респонденти са публични или непублични дружества; обвързаността на 
получаваните от мениджърите възнаграждения с приноса на корпоративното ръководство. 

В резултат на анализа на данните от анкетата единият извод, който е направен гласи, че за 
изследваните български фирми се потвърждава разбирането за позитивния характер на 
връзката корпоративна култура-конкурентоспособност. Корпоративното ръководство и 
възприетите от него “добри практики” за корпоративно управление се явяват основен 
елемент за положителния характер на релацията корпоративна култура – 
конкурентоспособност и в българските компании. Значението на корпоративната култура за 
повишаването на конкурентоспособността се осъзнава в най-висока степен от ръководителите на 
големите и на средните компании в България. 

След анализа на резултатите от анкетата се установи, че големите, средните и до известна 
степен малките фирми в България имат изградена и функционираща система за реализиране на 
вътрешноорганизационните комуникационни процеси. Световната тенденция за едновременно 
използване на различни комуникационни канали с цел осигуряване на максимална яснота на 
съобщенията се открива и в българските фирми. Микрофирмите основно нямат създадена 
система за реализиране на вътрешноорганизационните комуникации.  

Другата, съществена връзка, която е търсена – за ролята на вътрешноорганизационните 
комуникации за мотивация на персонала - е потвърдена в българската бизнеспрактика. За 
българските фирми съществува позитивна  връзка между ефективното осъществяване на 
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процесите на вътрешноорганизационни комуникации и мотивацията на персонала за 
изпълнение  на служебните му задължения  (за повишаване на продуктивността на 
компанията и разбиране ролята на служителите за постигане на организационните цели). В 
най-голяма степен разбирането на значението на вътрешноорганизационните комуникации за 
мотивацията на персонала, се потвърждава от големите и от средните фирми, реализиращи 
дейността си в България. 

Третият основен момент в анализа на анкетата е детайлното разглеждане на прийомите за 
поддържане на корпоративния имидж в публичното пространство, което пряко кореспондира с 
реализираните от компаниите вътрешни и външни комуникации, които са свързани с постигането 
на стабилна организационна идентичност и с наличието на ярка корпоративна идентичност. 
Резултатите тук са неблагоприятни – 57% от анкетираните не полагат целенасочени мерки за 
поддържане на поддържане на корпоративния имидж в публичното пространство. Практики за 
целенасочено поддържане на публичния имидж имат предимно големите и средните компании-
със заети лица  от 250 и повече и от 50 до 249 души.  

Основната форма, която се прилага от българските компании за поддържане на корпоративния 
имидж е участието в специализирани изложения и форуми, което въпреки че има ПР аспекти си 
остава най-вече икономически обосновано действие. 

Компаниите, които оценяват значението на професионално реализирания корпоративен ПР 
разчитат най-вече на услугите на щатен ПР специалист/отдел. По-малко са фирмите, които се 
доверяват на услугите, предлагани от ПР агенциите. Отбелязваме и факта, че има компании, 
които имат щатен ПР специалист в рамките на организационната структура, но за различни 
проекти използват и услугите на експертите от ПР агенции. 

Въз основа на получените резултати от анкетата и детайлният им анализ бе създаден профил на  
“силната” фирма и профил на “слабата” фирма.  

“Силната” фирма  

“Силната” фирма е голяма компания с над 250 служители или  средна компания, с персонал от 
50 до 249 души. Регистрирана като АД или КДА. Публично дружество, в което е създадена и се 
прилага подходяща за сферата, в която реализира бизнесдейността си, корпоративна култура, 
широко споделяна от членовете на организацията. Характеристиките на корпоративната култура 
на “силната” фирма  подпомагат цялостното й конкурентно представяне.  

Ръководството на “силната” фирма познава в детайли и прилага компетентно положителните 
практики за добро корпоративно управление, изразяващи се в спазване на установените правила 
на нормативната уредба на страната; в действия, съобразени с препоръките на Националния 
кодекс за корпоративно управление и постулатите, заложени в Принципите на ОИСР. 
Възнагражденията, получавани от мениджърите са пряко обвързани с приноса им за развитието 
на компанията, което от своя страна насърчава тяхната креативност, прилагането на иновации и 
въвеждането на модерни технологии. Явява се и условие за стремеж към мотивация на 
персонала и неговото обединяване за постигане целите на компанията; привличане на 
качествени  специалисти и задържане на високо квалифицирани служители.  

Ръководството на “силната” фирма създава дългосрочна корпоративна стратегия, която е 
достъпна  за всички членове на персонала или в детайли само за топмениджмънта. С помощта 
на добре функциониращата система за реализиране на вътрешните комуникации, целият 
персонал е запознат с основните аспекти на дългосрочната пазарна стратегия, а отделни звена 
на организацията (отново с помощта на реализираните в компанията комуникации) познават в 
различна степен и по-задълбочено детайли, които са им полезни за квалитетно реализиране на 
професионалните задачи.  
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Комуникациите на “силната” фирма са двупосочни, търсещи непрекъснатата обратна връзка.   
“Силната”  фирма прилага Диалогичната стратегия /Dialogue strategy/, предложена от Корнелисен 
/Cornelissen, J., 2008/, в общуването с ключовите си стейкхолдъри.  

Вътрешните комуникации в “силната” фирма се осъществяват чрез съвместното използване на 
различни комуникационни канали - в зависимост от типа на предаваната информация - 
комуникация тип лице-в-лице (оперативки, семинари и пр.), електронни (интранет, служебна 
електронна поща, чат-руумс, блогове и пр.), печатни (информационни табла), които способстват 
за възможно най-ефективното реализиране на комуникационния процес в организацията. 
Топмениджмънтът на “силната” фирма съзнава и оценява високо значението на 
вътрешноорганизационните комуникации за мотивация на персонала, която цели не само 
съвестното, стриктно и качествено изпълнение на служебните задължения, но и постигането на 
идентификация с организацията от страна на нейните членове, което е гаранция и за наличието 
на стабилна организационна идентичност.  

Ръководството на “силната” фирма изисква високо ниво на квалификацията и професионалните 
умения на служителите. Стреми се да насърчава и повишаването им – посредством провеждане 
на обучения и семинари. Те осигуряват не само придобиването на нови знания за членовете на 
персонала, но  представляват и силен мотиватор за служителите - компанията инвестира в тях, 
подсигурявайки им по-висока степен на квалификация и възможност за професионално и 
кариерно развитие. Обученията за служителите също подпомагат процесите за повишаване 
степента на идентификация на членовете на организацията с компанията, за която работят.  

Ръководството на “силната” фирма ангажира служителите, като ги вдъхновява да приложат най-
пълно потенциала си за осъществяване на организационните цели. Въвличат ги в процеса на 
вземане на решения, относно бъдещето на компанията, с ясното съзнание, че успехът на 
организацията е  силно зависим от подкрепата на служителите. Топмениджърите на такъв тип 
фирми осъзнават, че мотивираните служители са много по-компетентни при работата с клиенти 
на компанията.   

В “силната” фирма се акцентира и на ролята, която имат топмениджърите като комуникатори. Те  
поемат отговорността да подсигурят богата и разнообразна информация за събитията, които се 
случват в компанията и за разясняване на действията, които предприемат  по отношение на 
стейкхолдърите на компанията. Те съзнават ясно необходимостта от целенасочена, планирана и 
компетентно управлявана комуникационна политика. В “силната” фирма се използват услугите на 
професионалния корпоративен ПР, които се изразяват в прилагане на професионални методи за 
създаването и поддържането на организационната идентичност, корпоративната идентичност и 
имиджа на компанията в общественото пространство.  В организационната структура на 
“силната” фирма има щатен специалист/отдел по ВО и/или използва услугите, предоставяни от 
експерти от ПР агенция. Стреми се, както вече посочихме, да прилага Диалогичната стратегия 
спрямо всички свои стейкхолдъри. Поради специфичния характер на бизнеса си (промишленост, 
търговия, строителство) представители на фирмата участват в специализирани изложения и 
форуми, с цел създаване на нови и поддържане на съществуващи партньорства, за по-детайлно 
познаване на  конкурентите в съответния сектор и за проучване и прилагане на нововъведенията 
в сферата, в която реализират бизнесдейността си. 

Подчертаваме, че ръководството на “силната” фирма съзнава ролята и значението на 
организационните комуникации (вътрешни и външни) и на собствената си комуникационна 
компетеност за успеха на компанията. Стреми се към интеграцията на вътрешните и външните 
комуникации и хармонизиране на посланията към всички ключови групи стейкхолдъри, с ясното 
съзнание, че компетентното осъществяване и управление на комуникациите на организацията 
осигурява разбирането на концепциите за организационна и корпоративна идентичност от страна 
на стейкхолдърите и подпомага поддържането им, с цел подсигуряване на позитивен имидж и 
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положителна корпоративна репутация, предимствата на които са неоспорими за цялостното 
представяне и конкурентността на компанията. 

“Слабата” фирма  

Профилът на “слабата” фирма я представя като организация с малък брой служители 
(обикновено от 1 до 9), регистрирана като ЕТ или ЕООД.  

В “слабата” фирма няма създадена и поддържана “подходяща” корпоративна култура, която да 
подпомага конкурентните й предимства. “Слабата” фирма няма корпоративно ръководство, 
обикновено се управлява от собственика, следователно няма създадена система за обвързване 
на приноса му с получаваното от него възнаграждение. Това води до инертност и известна 
леност при търсенето на подходи за повишаване на конкурентността на фирмата, извън строго 
икономическия интерес. В “слабата” фирма не са познати или са малко познати и не се прилагат 
принципите за добро корпоративно управление, залегнали в Националния кодекс за 
корпоративно управление и Принципите на ОИСР, което  води до заключението, че “слабата” 
фирма е непублично дружество. Малко познати и често твърде съмнително са прилагани  
законоустановените правила, упоменати в нормативната уредба на страната. Няма създадена 
дългосрочна пазарна стратегия, което показва, че “слабата” фирма е насочена към 
непосредствените, краткосрочни резултати и ръководителят й не се стреми към създаване на 
визия, около която да обедини служителите си.  

Ръководството на “слабата” фирма не се стреми да осигурява информация за целите и 
политиката на фирата за своите ключови стейкхолдъри.  

В “слабата” фирма няма изградена и функционираща система за реализиране на 
вътрешноорганизационна комуникация. Обикновено процесите на вътрешна комуникация се 
осъществяват чрез еднопосочно движение на информацията от управителя към служителите без 
търсене на обратна връзка.. Комуникацията в нея се случва стихийно, което е в ущърб на 
плавното протичане на цялостната дейност в компанията. 

Ръководството на “слабата” фирма не се стреми да мотивира персонала чрез комуникационни 
практики или  посредством въвличането му в процеса на вземане на организационни решения. 
Не се провеждат обучения и не се организират семинари за повишаване на квалификацията на 
служителите, за обмяна на мнения, опит  и идеи. От една страна, това води до невъзможност за 
ангажиране на персонала с целите на компанията, а от друга - до неспособност за привличане и 
задържане на качествени служители с висок професионализъм и конкурентни умения, както и до 
увеличаване  процента на напускащите.  

В “слабата” фирма се подценява и комуникацията с външните стейкхолдъри, което се изразява в 
липсата на прилагане на практики за създаване и системно поддържане на имиджа на 
организацията в публичното пространство. В “слабата” фирма, неглижират и дори отричат 
ролята на ПР, както за създаване и поддържане на вътрешноорганизационна комуникационна 
политика, така и за поддържане на публичността на организацията. “Слабата” фирма няма и 
необходимия ресурс за участие в специализирани форуми и изложения, обикновено партньори и 
нейни клиенти са фирми със същия или подобен “профил”.  

Тенденцията към подценяване на целенасочените и правилно менажирани комуникации с 
външните стейкхолдъри е пряко свързана и с неглижирането на вътрешноорганизационните 
комуникационни практики за мотивацията на служителите. Всичко това говори за цялостен 
проблем в комуникационната политика на “слабата” фирма, защото вътрешните и външните 
комуникации са неразривно свързан процес. Една от основните им задачи е да рефлектират в 
създаването и поддържането на позитивен корпоративен имидж и положителна репутация.  
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Ръководството на “слабата” фирма разчита най-вече на крайния потребител, но не полага усилия 
да присъства в съзнанието му, което от своя страна води до липсата на лоялни клиенти. Тъй като 
имиджът й е аморфен, клиентът при необходимост, може да предпочете други фирми, с подобна 
дейност.  

В “слабата” фирма съществува проблем с идентификацията на служителите, тъй като те не 
виждат положителните й характеристики и принадлежността им към организацията не 
предизвиква позитивни асоциации. Посредством неглижирането на корпоративната култура и 
комуникационните процеси на организацията “слабата” фирма не може да постигне 
организационна идентичност, нито ярка и отличителна корпоративна идентичност. В следствие 
на което произтичат проблеми с или дори пълна липса на корпоративен имидж и репутация, 
факт, който силно  накърнява конкурентоспособността й.  

Четвърта глава  представя изследванията на случаи на четири организации. Двете компании са  
от сферата на промишлеността – Дружба Стъкларски Заводи АД и  машиностроенето – Капрони 
АД; Банката е от банковата сфера и Висше Училище Международен Колеж (ВУМК) е 
образователна институция. Всички те се доближават до характеристиките на “силната” фирма. 
Презумпцията за избора им е наличието на изградена система за реализиране на 
организационните комуникации. В анализа на изследванията на случаи е търсена  разликата в 
собствеността и начина на придобиването им, като крайната цел е установяването на  
различията в прилаганата корпоративна култура и връзката й с организационните комуникации, 
които имат пряко отношение към постигането на организационна идентичност и  идентификация 
на персонала с организацията, за която работи. Акцентът е поставен  на разбиранията на 
управленския екип на компаниите за значението на корпоративната култура, организационните 
комуникации, мотивацията на персонала и постигането на организационна идентичност, за 
повишаване на конкурентните предимства на компанията. Дълбочинните интервюта с 
представители на топмениджмънта на компаниите са проведени по въпросник, съставен от 
автора на дисертацията. Анализът за всяка една от тях  е систематизиран чрез представяне на: 

 Характеристиките на комуникациите на организацията; 

 Връзката на вътрешната комуникация с мотивацията на служителите за изпълнение на 
служебните им задължения; 

 Връзката на организационните комуникации с корпоративната и с организационната 
идентичност. Постигане на идентификация на служителите с организацията.  

По отношение на съзнаването на ролята на корпоративната култура за повишаване 
конкурентните предимства на фирмата, разбирането за целта на функциониращата в компанията 
корпоративна култура от ръководството на организациите, обекти на изследваните случаи е 
чрез осигуряването на висококачествен продукт (стоки, услуги, взаимоотношения, 
комуникационни практики, организационно поведение и експресирането им и извън границите на 
организацията, независимо колко условни са те) да се повиши цялостното конкурентно 
представяне на организацията.  

Категорично е потвърдена и връзката между корпоративната култура и корпоративното 
управление на компанията.  

В изследваните компании е осъзната ролята на ефективно осъществяваните 
вътрешноорганизационни комуникации и тяхното значение за мотивацията на персонала. Във 
всяка една от тях са създадени и функционират установени процедури за осъществяване на 
вътрешните комуникации. За реализацията им се използва комбинация от различни 
комуникационни канали, осигуряващи възможно най-качествено и бързо разпространение на 
информацията. Външните комуникации на компаниите също се провеждат на необходимото 
ниво, като Банката и ВУМК разчитат и на новите медии за по-добро реализиране на 
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комуникационните процеси. Комуникациите с вътрешните и с външните стейкхолдъри са 
основани на диалога. Можем да обобщим, че в компаниите, обекти на изследваните случаи 
разбират значението и необходимостта организацията да общува в “един глас” с всички свои 
стейкхолдъри. Изключение прави Капрони АД,  която отдава превес на комуникациите с 
външните стейкхолдъри, които се реализират предимно от Изпълнителния директор на 
компанията и неговия екип. Капрони АД е единствената компания от изследваните случаи, която 
се отнася негативно към положителното влияние на професионално реализирания ПР за 
успешното развитие на организацията. В нейната структура отсъства отдел/специалист по ПР, 
което рефлектира в липсата на цялостна концепция за реализиране на организационните 
комуникации. 

Останалите компании имат ПР специалисти, на щат към маркетинговите отдели.  В Банката 
използват често и услугите на ПР агенции по различни проекти. В  Дружба Стъкларски Заводи АД 
ръководителят на отдел Маркетинг е единственият, който се занимава с “чиста” ПР дейност в 
компанията. Във всички компании с реализирането на вътрешните комуникации се занимават 
основно специалистите от отделите за управление на човешките ресурси. 

Потвърждава се и зависимостта на разбирането на значението на организационните 
комуникации за цялостното успешно развитие на компанията от корпоративното 
ръководство.  Реализацията им е пряко свързана с разбиранията на топмениджмънта за 
тяхното управление.  

Мениджмънтът на компаниите - обекти на три от изследваните случаи - осъзнава и разбира 
същественото значение, което имат комуникациите, реализирани със служителите на 
организацията, не само като необходимо условие за предоставяне на информация, свързана с  
квалитетното изпълнение на служебните задължения, но и като задължително условие за 
осигуряване на познаването и разбирането на целите на организацията, заложени в постулатите 
на нейната мисия и визия, за ролята на всеки един от тях за постигането им, както и за 
насърчаването на непрестанния диалог персонал-мениджмънт, в рамките на който мненията, 
предложенията и идеите на служителите получават необходимата степен на “чуваемост”.   
Всичко това създава смисъл за служителите в работата им за организацията и доверие между 
тях и компанията, за която работят, за постигане на стабилна организационна идентичност и за 
наличие на висока степен на идентификация с организацията. Единствено топмениджърът на 
Капрони АД има прагматично отношение към вътрешните комуникации, само като необходимост 
за предаване на информация за работните задължения и комуникиране на процеса по 
реализация на продукцията от началото на производствения процес до финализирането му. 
Въпреки че се предоставя (макар и не системно) информация за целите на компанията, на този 
аспект на вътрешните комуникации не се отдава необходимото значение, което има пряка връзка 
и с липсата на комуникационен специалист в организацията. Подценяването на ролята на 
вътрешните комуникации за осигуряване разбирането на корпоративната стратегия и  
обединяването на служителите около успешното реализиране на целите на компанията води до 
невъзможност за постигане на организационна идентичност и на идентификация с организацията 
от всички членове на персонала. 

Изводът, който е направен по отношение на ролята на комуникациите на организацията за 
постигане на организационна идентичност е, че основно ВУМК и до голяма степен Дружба 
Стъкларски Заводи АД показват разбиране и прилагане на Концепцията за автокомуникация и 
Концепцията за “устойчивата корпоративна история”. Комуникирайки същността на компаниите 
си (изразена в презентиране на корпоративната култура, идентичността и корпоративния имидж) 
с външните си стейкхолдъри, те повишават лоялността, мотивацията и степента на 
идентификация с организацията на своите вътрешни стейкхолдъри. В Банката се акцентира най-
вече на прилагането на концепцията за вътрешен маркетинг, която се основава на ефективните 
вътрешноорганизационни комуникационни практики и се асоциира с постигането на 
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идентификация с организацията. В Капрони АД основно се занимават с поддържането на 
корпоративната идентичност и на външно корпоративния имидж. Към момента те са позитивни 
най-вече поради факта, че дейността на фирмата не предполага ежедневен контакт с външните 
стейкхолдъри на по-голямата част от персонала, както и че частта от екипа на Изпълнителния 
директор (както и самият той) притежава организационна идентичност, която е постигната в 
резултат на разбирането на топмениджъра, че членовете на екипа му трябва да споделят 
ценностите и нормите на организацията и да работят в синхрон с тях. Те са запознати подробно 
и с целите на компанията, с политиките й, както и активно участват в постигането им. Притежават 
и позитивен вътрешнокорпоративен имидж, който съвместно с организационната идентичност, 
подпомага корпоративната идентичност и позитивира външнокорпоративния  имидж. Но още 
веднъж подчертаваме, че това е кратковременен успех. От една страна - поради липсата на 
стабилна организационна идентичност за всички членове на организацията, на която се дължи и 
невъзможността за конструиране на цялостен вътрешнокорпоративен имидж с позитивни 
конотации, които пряко кореспондират с факта, че няма комуникационен специалист в 
организацията и с подценяването на ролята на корпоративния ПР от топмениджъра.  

В компаниите, обекти на изследваните случаи, е осъзната ролята на положителната 
корпоративна репутация за задържането на компетентните служители, за привличането на 
качествени специалисти за работа, за укрепване на доверието на клиентите и инвеститорите. 
Позитивната корпоративна репутация се разглежда като гаранция за осигуряване на 
конкурентните предимства на компаниите на пазара, на който реализират своята дейност. 

Корпоративната репутация има и пряка връзка с постигането на идентификация от служителите с 
организацията, за която работят. 

Дружба Стъкларски Заводи АД и ВУМК са организациите от изследваните случаи, които 
съзнателно прилагат техники както за постигане на идентификация на служителите с 
организацията, така и за повишаване на степента им на идентификация. От една страна такива 
се откриват в продуктите на формалната комуникация на организациите, а от друга – в 
провеждането на различни по формат събития, които насърчават процеса на постигане и 
засилване на идентификацията с организацията.  В тези две компании на служителите е 
предоставена възможността да разберат какво мислят “другите” за тях.  Осъзнато е значението 
на позитивното мнение на външните стейкхолдъри, което рефлектира в  повишаването на 
степента на идентификация с организацията от страна на служителите. 

В Капрони АД  идентификацията на Изпълнителния директор и представителите на 
корпоративното ръководство е най-висока. Тъй като те подценяват аспекта на комуникациите за 
създаване на условия за повишаване степента на идентификация на служителите с 
организацията и постигането на организационна идентичност, такава е трудно да се постигне от 
членовете на организацията от по-ниските нива на структурата й.  Откриваме, че те не подкрепят 
фирмата в трудни моменти, а се преориентират към работа за други фирми в града и в региона. 

Можем да потвърдим, че идентификацията с организацията повлиява мислите, чувствата и 
действията на служителите (в унисон с най-добрата възможна алтернатива за постигане целите 
на компанията), когато идентичността, с която е свързана е характерна, правилно позиционирана 
и носител на  съществени смисли и значения за тях.  В компаниите, служителите на които са 
постигнали стабилна организационна идентичност имат и съответната висока степен на 
идентификация с организацията и работят много по-отдадено за успешната реализация на 
корпоративната стратегия, като по този начин подпомагат повишаването на цялостното 
конкурентно представяне на компанията, за която работят. 
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В пета глава са  синтезирани изводите от теорията, анализа на резултатите от анкетата и 
изследванията на случаи. Така обобщени, те са необходими, защото темата на дисертацията се 
състои от три съществени момента, всеки от които би могъл да бъде обект на задълбочено 
самостоятелно изследване. Този факт налага детайлно проучване и анализ на теоретичните 
изследвания, както и инициирането и осъществяването на изследвания за целта на 
дисертацията – анкета и изследване на случаи. Резултатите и заключенията от теоретичните и 
емпиричните изследвания се нуждаят от паралелно представяне – за цялостното разглеждане на 
проблематиката в световен мащаб, представяне и анализ на тенденциите в българската бизнес 
практика. Накратко, систематизираните изводи са: 

1. Корпоративна култура - конкурентоспособност 

 Корпоративната култура е рамката, която задава перспективата и в която се реализират 
всички организационни процеси. Тя е неразривно свързана както със стила на управление на 
компанията, така и с протичащите в организацията комуникации. 

 Корпоративната култура оказва влияние като “невидима ценност” /intangible value/  за 
повишаване конкурентоспособността на компанията.  

 В българските фирми се осъзнава значението, което има корпоративната култура за 
повишаване конкурентните предимства на компанията. Категоричното му потвърждение се 
открива най-вече от големите и от средните компании.  

 Крайната цел на прилагането на съответна корпоративна култура в българските фирми, 
които осъзнават значението й за конкурентоспособността, е чрез осигуряването на 
висококачествен продукт (стоки, услуги, взаимоотношения, комуникационни практики, 
организационно поведение и експресирането им и извън границите на организацията, 
независимо колко условни са те) да се повиши цялостното конкурентно представяне на 
компанията.  

 Ролята на корпоративното управление, като един от основните елементи на връзката между 
корпоративната култура и конкурентоспособността на компанията, се потвърждава и в 
българската бизнеспрактика. Ръководството на компанията е в основата на създаването и 
управлението на определен тип корпоративна култура. От топмениджмънта, 
комуникационните му практики и пряката им връзка със съответните  дела, зависи в голяма 
степен приемането и споделянето на ценностите и нормите, заложени в корпоративната 
култура, от членовете на организацията. На тази основа се създава и толерира определен 
тип организационно поведение.   

 

2. Комуникации на организацията – мотивация 

 За успешното реализиране на вътрешноорганизационните комуникации е задължително 
комбинираното използване на различни комуникационни канали, по които да бъде предавана 
адекватна, ясна и изчерпателна информация на служителите, необходима за качествено 
изпълнение на ежедневната им работна дейност, за разбиране целите на компанията и пр. В 
световната практика се предпочита комбинираното използване на каналите за 
междуличностна комуникация и за електронна комуникация (Daft, R.L.& Lengel,R.H, 1986, 
1987; Larkin, TJ. and Larkin, S., 1994; Sinicas, A., 2005; Byrne, Z. and  LeMay, E.,  2006; 
Plantronics, 2010). 

 Гаранция за ефективността на комуникациите на организацията със служителите е 
основаването им на непрестанното търсене на активна обратна връзка, която е условие за 
реализиране на диалог, насърчаващ креативността в споделянето на знания, мнения и 
разрешаването на проблеми. Всичко това означава въвличане на служителите в делата на 
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организацията, чрез предоставянето на възможност за участието им във вземането на 
решения, и в сензитивността  на ръководството да ги възприема.  

 Ефективно реализираните вътрешни комуникации се явяват предпоставка и съществено 
условие за успеха на всяка корпоративна стратегия, защото те подпомагат разбирането на 
целите й, способстват за отстраняване на бариерите за реализацията й, вдъхновяват 
служителите да работят по-всеотдайно за успешното й осъществяване. 

 За повишаване на мотивацията на служителите са необходими и предоставените от 
организацията реални възможности за обучение и професионално развитие. 

 Важно условие за ефективността на вътрешноорганизационните комуникации и 
комуникационните практики на мениджмънта е осъществяването им по начин, който 
способства за създаването на доверие между служителите и организацията. Тяхна 
съществена задача е да оформят организационната идентичност, т.е. да създават 
значението на  организацията за нейните членове.  Когато организацията е значима за 
своите членове те се стремят много по-отдадено за успешната реализация на целите й, 
което има пряка връзка с повишаване на пазарната й привлекателност и с поддържане на 
позитивната й репутация. В действителност  реалното следствие от успешните 
вътрешноорганизационни комуникации се проявява в позитивирането на 
конкурентоспособността на компанията. 

Връзката организационни комуникации-мотивация в българските компании 

 В българските фирми се оценява положително значението, което има ефективно 
реализираната вътрешната комуникация за служителите, чрез съвместно използване на 
комуникационните канали с цел осигуряване на по-детайлно разбиране на предаваната 
информация от служителите. 

 Ръководителите на българските компании, които имат изградена и функционираща система 
за реализиране процесите на вътрешноорганизационни комуникации познават добре 
положителните практики за добро корпоративно управление и ги прилагат с цел повишаване 
на цялостното си икономическо представяне. 

 Българските компании, които в най-голяма степен са изградили и имат ефективно 
функционираща система за реализиране на вътрешноорганизационните комуникации са 
големите и средните по размер, до известна степен и малките.  

 Българските фирми, които нямат изградена система за реализиране на вътрешно 
организационните комуникации са преимуществено микрофирми.  

 Компаниите, осъществяващи дейността си в България,  показват разбиране на  факта, че 
най-важното условие за постигането на организационните цели и цялостната реализация на 
корпоративната стратегия са мотивираните служители. Създаването и поддържането на 
вътрешна мотивация на служителите е пряк резултат именно от успешно осъществяваните 
комуникационни практики на организацията. Компаниите, които държат на квалификацията и 
мотивацията на своите служители, провеждат и обучения.  Всичко това е свързано и с 
разбиранията на корпоративното ръководство за управлението на човешките ресурси, за 
значението на организационните комуникации и за реализираните управленски комуникации. 

 Фирмите – респонденти от анкетното проучване, създали и прилагащи организирана система 
за реализиране на вътрешноорганизационните комуникации  оценяват високо (средно 90% от 
тях) позитивната връзка между успешно реализираните вътрешноорганизационни 
комуникации и мотивацията на персонала. Същият извод можем да направим и за 
компаниите, обекти на изследваните случаи.  
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 Компаниите, които категорично подкрепят мотивиращата роля на функциониращите 
целенасочено създадени вътрешноорганизационни комуникационни практики категорично  
подкрепят  и тезата, че корпоративната култура оказва положително влияние върху 
конкурентоспособността на организацията. 

 Създадената в организацията корпоративна култура и ефективните й комуникационни 
практики са гаранция за наличието на мотивация на служителите, които осигуряват 
повишаване на конкурентните предимства на компанията. 

 Фирмите, които посочват, че не са изградили система за реализиране на 
вътрешноорганизационните комуникации съответно и не откриват връзката на комуникацията 
с мотивацията на служителите. Фирмите, които не са изградили целенасочено система за 
провеждане на вътрешноорганизационните си комуникации нямат възможността да обединят 
служителите си около постигането на организационните цели, предвид факта, че не 
осъзнават значението на комуникациите за цялостното успешно развитие на компанията. 
Следователно техните служители не могат да постигнат и стабилна организационна 
идентичност. 

 

3.Организационни комуникации – организационна идентичност 

 Организационната идентичност може да бъде обяснена най-пълно чрез разкриването на  
връзката, която има с корпоративната идентичност, идентификацията с организацията,  
стейкхолдърите на организацията (най-вече служителите, както и чрез отчитането на 
значението на външните стейкхолдъри за реализиране на процеса), корпоративният имидж 
(вътрешен и външен) и корпоративната репутация,  обхванати от организационните 
комуникации (вътрешни и външни) и комуникационните практики на мениджмънта в рамките 
на функциониращата в организацията корпоративна култура. Когато всички упоменати 
конструкти са компетентно създадени и управлявани те допринасят за повишаване на 
конкурентните предимства на компанията и могат да бъдат разглеждани като нейни 
невидими ценности (intangible values).  

 Основно значение за конструирането и управлението на организационната идентичност имат 
организационните комуникации. Вътрешните комуникации мотивират персонала за съответни 
действия в унисон с организационната идентичност и с почина за постигане на 
идентификация с организацията.  Външните комуникации целят създаване на доверие към 
организацията и подпомагат поддържането на позитивни отношения между организацията и 
външните й стейкхолдъри. Те стоят  в  основата на конструирането на корпоративната 
идентичност. Позитивното отношение на външните стейкхолдъри към организацията 
рефлектира положително и върху вътрешните стейкхолдъри, подпомагайки ги в процеса на 
постигане на идентификация и организационна идентичност. Всичко това изисква  наличието 
на синхрон между съобщенията изпращани “навън” и “вътре в” организацията, както и 
професионалното и компетентното им управление, за осигуряване възможност на 
компанията да комуникира с “един глас”. Казаното ни препраща към процеса на интеграция 
на комуникациите, който намира израз в концепцията за автокомуникация и в концепцията за 
“устойчивата корпоративна история”. Възможността на организацията да комуникира с “един  
глас” се  проявява и в припокриването на  използваните канали за комуникация с вътрешните 
и външните й ключови стейкхолдъри. 

 Конструирането и поддържането на организационна идентичност е процес, който е свързан 
пряко  с топмениджмънта на компанията и осъществяваните от него комуникационни 
практики. Постигането на идентификация също е свързано с комуникационните умения на 
топмениджмънта. За целта е необходимо ръководството на компанията да провежда 
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комуникация, осигуряваща разбиране на целите и политиките на компанията, както и на 
стратегията за тяхното постигане и ролята на всеки служител за реализирането й.  

 Предимствата за организацията, чиито служители са постигнали висока степен на 
идентификация с организацията, която  е пряко следствие от организационната идентичност, 
се изразяват в понижаване на  склонността им да напуснат организацията, в мотивацията да 
повишават професионалната си компетентност, както и да поемат, когато е необходимо, 
допълнителни задачи. При необходимост от вземане на решения, свързани с реализацията 
на корпоративната стратегия, те избират такива, които ще бъдат най-добрата възможна 
алтернатива за постигане на целите на организацията. Посочените следствия от постигането 
на идентификация с организацията и съответната организационна идентичност са 
предпоставка за повишаване производителността на компанията, а от там – и на 
конкурентните й предимства. Същевременно тези служители могат успешно да  изпълняват 
ролята на “ПР-и” на организацията в контактите си с външните стейкхолдъри и с обществото 
като цяло. Това положение е свързано с разбирането на ролята и значението на компетентно 
осъществяваната комуникация за цялостния успех на организацията и за провеждането на 
ефективна комуникационна политика, която се явява необходимо условие за доброто 
управление на организационната идентичност.  

 Комуникационните практики на организацията, тези на мениджмънта, поведението на 
членовете на организацията и цялостното й представяне, подпомагат насърчаването на 
външните стейкхолдъри  да съдействат  за постигане на целите на организацията,  за 
превръщането им в нейни лоялни клиенти, в резултат на което се повишават конкурентните й 
предимства. Подкрепата на външните стейкхолдъри също се явява стимул за служителите, 
чиито усилия (когато са положително оценени), да бъдат още по-значими в почина за 
постигане на целите на организацията  В светлината на горепосоченото, крайната цел на 
комуникациите, реализирани със стейкхолдърите трябва да бъде консистентността на 
съобщенията, насочени към тях, което подпомага компетентното управление на 
организационната идентичност и на корпоративната идентичност.  

 Организационната идентичност и корпоративната идентичност са обединени в целта си за 
успешно реализиране на корпоративната стратегия.   

 

Осъзнаване на значението на организационните комуникации за постигане на 
организационна идентичност в българските компании. 

В дисертацията въпросът за постигането на организационна идентичност в българската бизнес 
практика е разгледан подробно за компаниите, обекти на изследването на случаи. В анкетата 
вниманието е насочено към разкриване нагласата на българския бизнес за прилагане на 
професионални комуникационни практики за поддържане на корпоративния имидж в публичното 
пространство, с презумпцията, че корпоративният имидж е пряко свързан с организационната и с 
корпоративната идентичност и факта, че всички те имат съществено значение за повишаването 
на цялостното конкурентно представяне на организацията в средата, в която реализира 
дейността си.  

Българският бизнес все още не е осъзнал напълно ролята, която има прилагането на 
професионален корпоративен ПР за цялостното успешно развитие на организацията. 

Анализът на резултатите от анкетата показва, че повече от половината респонденти (57%) нямат 
създадени практики за поддържане на корпоративния  имидж в публичното пространство. 
Прилагането на целенасочени мерки за поддържане на имиджа на компанията в публичното 
пространство е приоритет на средните и най-вече на големите български компании, по-голямата 
част от които са публични дружества.  
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С помощта на уроците, извлечени от изследванията на случаи на четирите компании и анализа 
на резултатите от анкетата,  се оформят следните изводи: 

 Организационните комуникации са отговорни в най-голяма степен за създаването и 
управлението на организационната идентичност и свързаните с нея конструкти на 
корпоративната идентичност, на идентификацията с организацията, на корпоративния  имидж 
(вътрешен и външен) и на репутацията на компанията. Ефективното им осъществяване както 
вътре в организацията, така и извън нея, е гаранция за успеха на организацията, както е 
пряко свързан и с успешното функциониране на посочените конструкти. Всички процеси, 
които протичат в организацията, са обхванати от рамката на корпоративната култура, която е 
споделена от членовете на организацията. Когато съществува разбиране на значението им, 
тогава те се управляват компетентно с цел повишаване конкурентните предимства на 
компанията. 

 За успешното съществуване на бизнес организацията е отговорно корпоративното 
ръководство, което съзнава, приема и прилага добрите управленски практики – в 
мениджмънта на организацията и управлението на човешките ресурси, в подкрепата на 
професионално разработените комуникационни програми, които подпомагат реализирането 
на непрекъснат креативен диалог между организацията и ключовите й стейкхолдъри. 
Ръководство, което подкрепя и управлява корпоративна култура, която е споделена от 
членовете на организацията, корпоративна култура, която се явява предпоставка за 
постигане на стабилна организационна идентичност и висока степен на идентификация с 
организацията, чрез ефективно функциониращите организационни комуникации и 
комуникационните практики на мениджмънта. Когато тези условия са налице, компанията има 
реалната възможност да реализира и съответните комуникационни програми с външните  
стейкхолдъри. Успехът на цялостната комуникационна политика на компанията рефлектира в 
създаването и поддържането на идентичност, около която се обединяват всички 
стейкхолдъри на компанията и която (чрез ефективните комуникации на организацията) 
подпомага създаването и поддържането на позитивен корпоративен имидж (вътрешен и 
външен) и положителна корпоративна репутация, които са гаранция за повишаването на 
конкурентните предимства на компанията и позитивиране на цялостното й представяне в 
средата, в която реализира бизнесдейността си.  

 Следващ извод, който произтича от емпиричното изследване, е необходимостта българският 
бизнес да осъзнае значимостта на професионално реализирания корпоративен ПР за 
цялостното успешно развитие на компанията. Комуникационните специалисти в 
организацията (съвместно с корпоративното ръководство) инициират и управляват 
комуникационни програми за формирането и поддържането на организационна идентичност, 
която да обединява служителите на компанията в разбирането на корпоративните цели, 
което се явява условие за отличното им изпълнение. Постигната организационна 
идентичност е условие за създаване на корпоративна идентичност, която, с помощта на 
комуникациите на организацията, да направи компанията разпознаваема и специална за 
външните й стейкхолдъри. За целта е необходимо осъзнаване от страна на корпоративното 
ръководство на цялостното значение, което имат комуникациите на организацията за 
успешното  й съществуване и за позитивиране на бизнес развитието й.  Както и условието 
самите ръководители да бъдат компетентни комуникатори, които да вдъхновяват членовете 
на организацията в споделянето на ценностите, заложени в мисията и визията, които се 
явяват предпоставка за постигане на организационна идентичност.  
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Приносите  на дисертационния труд се състоят в: 

1. Разкрита е взаимната връзка между организационната идентичност, корпоративната 
идентичност, идентификацията, корпоративния имидж (вътрешен и външен), репутацията и 
стейкхолдърите на организацията (вътрешни и външни), обхванати от организационните 
комуникации (вътрешни и външни) и комуникационните практики на мениджмънта в рамките 
на корпоративната култура, която е представена като теоретичен комплексен модел, който   
обосновава, че когато са правилно управлявани всички упоменати конструкти те допринасят 
за повишаване на конкурентните предимства на компанията.  

2. Систематизирани са, в табличен вид, емпиричните изследвания на връзката с положителен 
характер, която съществува между корпоративната култура и конкурентоспособността на 
компанията. 

3. Систематизирани са, в табличен вид, основните елементи, на които се основават 
концепциите за организационната идентичност и за корпоративната идентичност в опитите за 
насърчаване на съвместното им изследване с цел по-пълното обяснение на 
организационната идентичност и на цялостния конструкт на идентичността. 

4. Доказано е, че съществена част от мениджърите на българските фирми осъзнават връзката с 
позитивен характер между корпоративната култура и конкурентоспособността на фирмата. 

5. Доказано е, че добре функциониращата система за реализация на вътрешноорганизационна 
комуникация има значение за мотивация на персонала в българските фирми. 

6. Разкрити са прийомите за постигане на организационна идентичност и идентификация с 
организацията, с помощта на организационните комуникации в българските компании. 
Установени са предпочитанията в българския бизнес за използването на различните видове 
организационни комуникации, в т.ч. услугите на  професионални ПР специалисти 
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