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съгласие на неговите автори. За въпроси във връзка с него се обръщайте 

към: nevena.davidova@denkstatt.bg и steliana@eudaimonia.solutions 
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ЗАЩО WELL-BEING Е ВАЖНА ТЕМА?  

well-being на работното място или благосъстоянието 
на служителите определя стабилното развитие на една 

компания. Темата е важна за експертите и мениджърите, които 

отговарят за управлението и развитието на хора в 

организациите си. Благосъстоянието на работното място е още 

по-важно за самите служители: времето, което всеки от нас 

прекарва на работното си място има пределно влияние върху 

качеството на живота ни. Качеството на живота ни, формирано в 

контекста на компанията, зависи пряко от 

организационните култура, процеси и 
пространство и е съобразено с физическите, 
емоционалните, умствените и духовните 
нужди на хората. Когато работодателят създаде среда, в 

която тези нужди могат да бъдат пълноценно управлявани, се 

вижда значението им за резултати като продуктивност и 
ангажираност. Проучвания, проведени извън България 

доказват, че това как хората работят и какво постигат е пряко 

зависимо от това как се чувстват на работното си 
място. Съответно компаниите полагат все повече усилия, за да 

осигурят работна атмосфера, в която човек може да разгърне 

талантите си, предоставят възможности за развитие и учене, 

създават условия за баланс на лични потребности и 

професионални ангажименти, изграждат офис пространства, 

които подпомагат социалното общуване и така нататък. Сред 

открояващите се тенденции е обвързването на 
благосъстоянието с бизнес-целите, мисията и 
стратегията на организациите.  

 

Все повече мениджъри разбират, че 

благосъстоянието на служителите трябва да се 

управлява като всички останали дейности и да 

има свързани със стратегията на бизнеса свои 

индикатори за успех.  

 

Обръщат ли организациите в България 

внимание на благосъстоянието на служителите 

си?  Какви well-being практики прилагат? 

 

Българската асоциация за управление на хора 

(БАУХ), denkstatt България и Евдемония 

Сълушънс  си поставихме амбициозната 

задача да отговорим на тези въпроси и да 

направим „моментна снимка“ на това как се 

разбира и прилага well-being в България. За 

целта реализирахме проучване сред експерти, 

ангажирани с управление и развитие на 

човешките ресурси в компании от различни 

браншове, мениджъри в малки и средни 

фирми. 
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ЗАЩО НАПРАВИХME ТОВА ПРОУЧВАНЕ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ГЕНОВЕВА БАКЪРДЖИЕВА 
Председател, Българска асоциация за 

управление на хора (БАУХ) 

"Благосъстоянието трябва да е част от 
последователна дискусия и заложено в 
организационната култура, ценности и 
поведенческа рамка. Професионалистите по 
човешки ресурси трябва да предприемат 
стъпки да разберат проблемите, пред които 
са изправени служителите и тяхната 
организация, и след това да ги подкрепят 
инвестирайки в правилните области. Те 
трябва да поемат лидерска роля по 
отношение на благополучието и да го 
вплетат в техните стратегии за развитие на 
хората в компаниите." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЛИМЕНТИНА РАШЕВА 
Управляващ партньор,                  

denkstatt България  

"Какво искат хората на работното си място? 
Да виждат смисъл; да има подкрепяща 
среда, изградена на доверие; да се 
преодолява дисонансът във възможността 
им да се погрижат за личните си и 
професионални нужди и емоции на 
работното място. Ние знаем, че това вече е 
ключова тема в устойчивото развитие на 
компаниите и затова решихме да проверим 
как тази тема присъства в компаниите, 
които отговориха на въпросите ни. 
Споделяме резултатите с Вас и Ви каним да 
работим заедно за среда, в която хората 
могат да се чувстват възможно най-добре." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАТАЛИЯ БЛАГОЕВА                 
Основател и Директор,              
Евдемония Сълушънс  

"Благосъстоянието на хората влияе не само 
на продуктивността, но и на това доколко 
една организация създава ангажирана, 
иновативна и гъвкава среда, която 
подкпрепя нейната еволюция, за да се 
справи с предизвикателствата на времената, 
в които живеем, да се разраства и да 
просперира. Подценяването на ролята на 
благосъстоянието за това е сред най-
големите рискове, стоящи пред всяка 
организация днес. Надяваме се, че това 
проучване осветлява темата и поставя 
основа, върху която да продължим да 
работим заедно." 
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КОЙ УЧАСТВА В ПРОУЧВАНЕТО? 

 

Проучването се проведе през септември и октомври 2017 г.  

 

В него се включиха експерти, ангажирани с управление и развитие на 

човешките ресурси в компании от различни браншове, както и 

мениджъри в малки и средни фирми, предимно членове на Българската 

асоциация за управление на хора.  

 

Привлякохме 108 участници от София, Пловдив, Бургас, Варна, 

Ботевград, Стара Загора, Добрич, Разлог. 

 

ГОЛЕМИНА НА КОМПАНИИТЕ  
(според брой на служителите) 

 

 
 

 

 

БИЗНЕС-СЕКТОРИ НА УЧАСТНИЦИТЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  26% 

37% 

24% 

13% 

Под 50 служители 50-250 служители 

250-1000 служители Над 1000 служители 

24% Услуги – консултантски, 

бизнес, счетоводни, други  

20% ИТ и телекомуникации  

12% Търговия  

9% Производство 

6% Финансов сектор  

6% Управление на хора, 

oбучение и развитие на 

човешкия капитал 

4% Здравеопазване и 

фармация  

4% Образование  

2% НПО  

2% Енергетика  

2% Логистика 

1% Преработваща 

промишленост 

1% Строителство 

1% Култура 

1% Ресторантьорство 

1% Текстил 

1% Аутсорсинг 

1% Хранително-вкусова 

промишленост 

1% Земеделие 
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КАКВО ВИДЯХМЕ ЧРЕЗ ПРОУЧВАНЕТО? 

Всеки участник в проучването не само отговори, но и получи от нас 

персонална self-assessment форма с базова оценка по ключови аспекти, 

които показват как тяхната организация управлява благосъстоянието на 

служителите.   

 

Ето как изглежда тази графика на база обобщените резултати от 

отговорите на всички участници: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАКВО ОЗНАЧАВАТ ОТДЕЛНИТЕ КЛЮЧОВИ АСПЕКТИ? 

 

Благосъстоянието е разбирано пълноценно: Благосъстоянието на 

работното място зависи от доброто управление на физическите, 

емоционалните, умствените и духовните нужди на хората в екипа. 

Когато има яснота за значението на тези нужди и компанията има 

готовност да ги "отрази" в организационната култура, постигането на 

този баланс води до по-ангажирани и продуктивни хора, високо 

качество на работата и повече смисъл, който те виждат в нея. 
 

Работата по благосъстоянието е свързана с целите и успеха на 

бизнеса: Най-добрите well-being програми за служители се свързват 

директно с бизнес целите и стратегията. Благосъстоянието на 

служителите трябва да се управлява като всички останали дейности, 

както и да има свои индикатори за успех, асоциирани с целите на 

бизнеса и основните му KPI.  
 

Благосъстоянието е добре свързано с организационната култура: 

Да свържете добре благосъстоянието на служителите с 

организационната култура означава най-напред да определите какво 

означава то за Вашия екип, във Вашата фирма, в тази среда и при тази 

специфика на работата, която компанията предлага.  
 

Прилаганите програми са ефективни и водят до реални резултати: 

Проследяване на резултата от прилаганите програми е от съществено 

значение за това дали наистина сме постигнали успех. Ефектът от 

програмите зависи от това доколко са адекватни спрямо потребностите 

на служителите, а това определя и интереса към тях.  
 

Прилаганите програми, насочени към подобряване 

благосъстоянието на служителите, обхващат различните негови 

аспекти:  Наличните програми са добри за служителите, когато следват 

организационната култура, поставените цели, реалностите в 

съответната работна среда и съвпадат с желанията на самите хора. 

Изборът им не е еднократно действие, а постоянен процес, който се 

управлява системно.  

Благосъстоянието е 

разбирано 

пълноценно 

Работата по 

благосъстоянието е 

свързана с целите и 

успеха на бизнеса 

Благосъстоянието е 

добре свързано с 

организационната 

култура 

Прилаганите 

програми са 

ефективни и водят 

до реални 

резултати 

Наличните 

програми обхващат 

различни аспекти 

на 

благосъстоянието  
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ДО КАКВИ ИЗВОДИ ДОСТИГНАХМЕ? 

 

 

  

КОНТЕКСТ: Благосъстоянието се познава 

като понятие в неговата цялост от хората, 

ангажирани с чов. ресурси, най-вече като 

„усещане за смисъл, принадлежност и 

принос“, следвано от “изграждане на 

работна среда на доверие и подкрепа”. 

 

 

СТРАТЕГИЯ: Мениджърите по-скоро нямат 

пълноценно разбиране относно влиянието 

на благосъстоянието върху организацията 

и липсва цялостна концепция, обвързана с 

организационната култура.  

 

 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ: Почти всички 

респонденти потвърждават 

връзката на благосъстояни-

ето на служителите най-вече с 

тяхната ангажираности и 

продуктивност. Едва полови-

ната виждат връзка между 

благосъстоянието и изпълне-

нието на бизнес стратегията. 

ИЗМЕРВАНЕ: Малко организа-

ции измерват благосъстояние- 

то на служителите си. В 

повечето случаи подобни 

въпроси са част от други 

проучвания и много малко от 

тях имат инструменти за 

оценка на благосъстоянието.   

 

ЕФЕКТ: Повече от половината отговорили 

не знаят какъв е и/или въобще не оценяват 

ефекта на програмите, нито проследяват 

промените, настъпващи след прилагането 

им. 

 

АДЕКВАТНОСТ: Едва 22% от 

компаниите (предимно ИТ) 

заявяват, че повече от 80% от 

хората се възползват от 

програмите за подобряване 

на благосъстоянието, което 

поставя под въпрос дали те 

са съобразени с истинските 

нужди на служителите.  

ДЕЙНОСТИТЕ: Те са насочени към 

стандартни пакети за подобряване на 

физическото състояние. Интелектуалното 

развитие остава на заден план, а за 

духовното израстване и емоционалното 

здраве не се работи целенасочено. 
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считат, че благосъстоянието влияе върху    
АНГАЖИРАНОСТТА* 

считат, че благосъстоянието влияе върху 
ПРОДУКТИВНОСТТА* 

възприемат физическата енергия, умстве-
ното фокусиране и емоцион. енергия като 
влияещи върху цялостното представяне.* 

повече коства на бизнеса "PRESENTEEISM" 
(формално присъствие) в сравнение с 
"ABSENTEEISM" (формално отсъствие)**  

от работното време през годината служителите 
са непродуктивни според собствените им 
признания (57,5 дни годишно)** 

не проследяват влиянието на благосъстоянието върху 
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА, а 47.8% не го правят спрямо 
АНГАЖИРАНОСТТА*** 

КОЕ НИ НАПРАВИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ У НАС? 

  

КОЕ НИ НАПРАВИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ПО СВЕТА?  

 

 

 

свързват благосъстоянието с изграждане на работна 
среда на доверие, подкрепа и откритост 

свързват благосъстоянието с усещане за 
смисъл, принадлежност и принос 

посочват ангажираността и продуктивността 
на служителите като най-повлияни 

показатели от благосъстоянието 

не виждат връзка между благосъстоянието 
на служителите и изпълнението на бизнес 

стратегията и визията на организацията 

не знаят какъв е и/или въобще не оценяват 
ефекта на програмите, нито проследяват 

промените, настъпващи след прилагането им 

от организациите, които следят какъв е резултата от 
програмите, са доволни от техния ефект 

97.9% 

 

10 пъти 

80% 

 

83% 

 

  89% 

 

38% 

 

 

  97.2% 

 

 

  48.4% 

 

 

  22% 

 

 

 50% 

 

 

 55% 

 

*STATE OF THE INDUSTRY: EMPLOYEE WELL-BEING IN 2016, Virgin Pulse & WorkForce Workforce magazine Research | ** Global Corporate Challenge 

(GCC) от 2016 г | *** The Business of Healthy Employees:  A Survey of Workplace Health Priorities (2014) 

 

53.1% 

 



8 | КАК ОРГАНИЗАЦИИТЕ В БЪЛГАРИЯ РАЗБИРАТ И ПРИЛАГАТ WELL-BEING? 

 

ПРОУЧВАНЕ НА БАУХ, denkstatt БЪЛГАРИЯ И ЕВДЕМОНИЯ СЪЛУШЪНС                                                                                                                                                      

 

ИЗБРАНИ ДАННИ ОТ ПРОУЧВАНЕТО 

 

  

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Изпълнение на бизнес стратегията и визията на организацията 

Подобряване на конкурентоспособността на организацията 

Подобряване на личната ефективност и ефективността на екипната работа  

Подобряване на капацитета за креативност и иновативност 

Увеличаване на ангажираността и продуктивността  

Подобряване на имиджа на работодателя и привличане на таланти  

Намаляване на стреса и „burnout“-а 

Намаляване на отсъствията от работа и намаляване на текучеството 

Показатели, върху които влияе благосъстоянието на служителите  

Мениджъри и лидери в организациите Участници в проучването  
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35% 

26% 

39% 

Планирани ли са бюджетни средства за разработване/прилагане 
на програми за подобряване благосъстоянието на служителите? 

Да, подобни програми са заложени ежегодно в бюджетното планиране  

Отделяме средства, ако се появят добри възможности и предложения 

Нямаме целенасочено финансово планиране за такива дейности  

22% 

42% 

36% 

Оценявате ли благосъстоянието и потребностите на служителите в 
проучванията, които провеждате? 

Имаме отделни инструменти, с които правим оценка на благосъстоянието 

Да, включваме въпроси с такава насоченост в проучвания, които правим 

Не проучваме благосъстоянието на служителите 
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44% 

43% 

13% 

Определяте ли заедно с хората кои са тези аспекти на техните физически, 

психически, интелектуални и духовни нужди, които компанията да подкрепя, за 

постигане на личен и професионален баланс? 

Да, имаме яснота кои са преобладаващите нужди и как да бъдат управлявани  

Насочваме се към стандартно-разпространени „пакети“ и инициативи, които да подкрепят служителите 

Не смятаме, че трябва да проверяваме това с хората 
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КАКВО СЛЕДВА? 

 

През следващите месеци Българската асоциация за управление на хора 

(БАУХ), denkstatt България и Евдемония Сълушънс ще продължат да 

предизвикват диалог по темата за благосъстоянието на работното място 

чрез статии, дискусии и практически семинари. 

 

 

KАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС? 

 

Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) 

Геновева Бакърджиева 

gbakardjieva@bapm.bg  

 

denkstatt България 

Невена Давидова 

nevena.davidova@denkstatt.bg 

 

Евдемония Сълушънс 

Стелиана Кемчева 

steliana@eudaimonia.solutions 
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