
ИНОВАТИВЕН КОМПЛЕКСЕН МОДЕЛ
ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ЕМА ООД

НАШИТЕ ЦЕЛИ

С разработването и прилагането на иновативния комплексен модел
целим да въведем съвременни европейски практики и стандарти, ясни и
прозрачни политики, правила и методи за управление и развитие на
човешките ресурси в ЕМА ООД, които:
• Овластяват заетите лица чрез участието им в процеса на вземане на
решения, осигуряват условия и предпоставки за кариерно и личностно
развитие и подобряват благосъстоянието на служителите.
• Гарантират висока ефективност, производителност и мотивация на
персонала за справяне с предизвикателствата в динамично променящата
се среда при внедряване на нови технологии и разширяващи се пазари.
• Добавят стойност към прилаганите политики за устойчиво развитие и
корпоративна социална отговорност, за управление и развитие на
човешките ресурси в предприятията на национално и европейско ниво.

За да постигнем това ние в ЕМА ООД
ПРЕДПРИЕХМЕ СЛЕДНИТЕ СТЪПКИ:
• Изучихме и анализирахме добри европейски практики, програми и
модели за устойчива заетост и развитие на човешките ресурси в
предприятия от ЕС;
• Извършихме наблюдение на ползите от приложението на някои от
тях;
• Придобихме знания и умения за разработване и прилагане на
социални иновации,



• Насочихме усилията си да разширим обхвата, да оптимизираме
съдържанието и подобрим качеството на прилаганите политики
за управление и развитие на човешките ресурси в ЕМА ООД.
• Създадохме предпоставки и условия и извършихме успешен трансфер,
адаптиране и апробиране на изучените и наблюдавани практики
в ЕМА ООД.

За успешната реализация на комплексния модел със средства от проекта
изградихме система за ефективна комуникация като използваме видео-
конферентни терминали за връзки между всички териториални
поделения на дружеството. Това иновативно техническо решение
създаде качествено нова работната среда и условията на труд. Видео-
конферентните терминали позволяват обмен в реално време на видео,
глас и информационни материали; използват се при обучения, работни
дискусии; интервюта за работа от разстояние; за повишаване
квалификацията и компетентностите на служителите без да се налага да
напускат базата в която работят; повишават продуктивността на екипите.
Инвестицията е еднократна и освен демонстрираните социални ползи в
икономически аспект, показва изключително висока степен на
рентабилност и ресурсна ефективност, тъй като води до рязко
намаляване на традиционните разходи.

Една от най-важните стъпки, които предприехме е проучване и

АНАЛИЗ НА АКТУАЛНИТЕ НАГЛАСИ И ОЧАКВАНИЯ

на служителите във връзка с управлението и развитието на човешките
ресурси в ЕМА ООД

Проучването показа силните страни и потенциала в ръководството

на дружеството и високата степен на доверие, с което се ползва сред

персонала - важна предпоставка и фундамент за успешното прилагане

на социалните иновации.Силни страни:

1. Служителите на ЕМА ООД показват висока степен на готовност да
подкрепят активно политики и инициативи на дружеството в
областта на устойчивото развитие и Корпоративната социална
отговорност - признак на интегритет и идентификация на персонала на



дружеството с фирмените традиции, принципи и ценности. Неписаните
правила на поведение и фирмена етика диктуват солидарно отношение и
поведение от страна на служителите. В масовия случай те са готови да
инициират и подкрепят каузи, политики и подходи, които са обсъдени с
тях и в които вярват.

2. Служителите на дружеството са убедени в голяма степен, че
работят за работодател, който се ползва с авторитет и
популярност. Тази позитивна нагласа е особено важна, доколкото
работниците и служителите могат да бъдат най-добрите автори и
посланици на работодателската марка.

3. Работниците и служителите в ЕМА ООД ценят високо
възможността за диалог с ръководството на фирмата и са готови
да обсъждат идеи и проекти, свързани с развитието на дружеството.
Тази готовност е важна предпоставка за овластяване и активно участие
на персонала в процеса на вземане на решения. Подобно участие,
особено когато подкрепя цели, свързани с развитието на компанията,
следва да бъде поощрявано, насърчавано и стимулирано от страна на
работодателя чрез всички инструменти на кариерното развитие,
оценката на представянето и през системата за определяне на
възнагражденията.

4. Като цяло, въпреки определени резерви от страна на
служителите, управлението на персонала в дружеството се
оценява позитивно. Необходимо е в тази връзка иновативните
елементи и подходи, преди да бъдат внедрени в практиката да бъдат
широко комуникирани и обсъдени с работниците и служителите на
дружеството, за да бъдат приети с доверие и без съпротиви от тяхна
страна.

Области, които се нуждаят от подобрение:
1. Работниците и служителите оценяват позитивно съществуващи
практики, ново постъпилите служители да се обучават и въвеждат в
работа. Това одобрение се дължи преди всичко на факта, че в



дружеството се предлага помощ и подкрепа, обучение в процеса на
работа от страна на колеги и ръководители, без обаче тези процеси да
бъдат предварително планирани и системно управлявани.

2. Оценките на служителите показват осъзната липса и
потребност от създаване на система за съхранение, обмен на
информация и знания в рамките на дружеството. На тази система
следва да се гледа като на предпоставка за развитие на интелектуалния
капитал на дружеството, като средство за развитие на компетентностите
и кариерно развитие на служителите.

Области, които се нуждаят от моделиране на нови подходи:

1. Общественото мнение сред служителите на ЕМА ООД се оказа
особено чувствително към липсата на ясни правила за оценка на
индивидуалните постижения, кариерно развитие и справедливо
определяне на размера на възнагражденията. Доколкото тези 3
важни теми доминират негативните оценки на служителите, следва да се
приложи нов подход, който да свърже стратегията за развитие на
фирмата с набор от желани компетентности, за всяка една длъжност.

2. Резултатът на индивидуалното представяне следва да стане
функция от 2 основни фактора. Единият – оценката на компетентонстите
във вътрешната и външната среда/ базира се на разработена
компетентностна рамка и оценка по метода на 360 градусовата обратна
връзка/. Другият – обективно измеримо изпълнение на зададените цели
чрез балансирана система от показатели.
Направените изводи в настоящия анализ определят приоритетните
сфери на въздействие и социалните иновации, включени в прототипа на
иновативния модел

Приложимостта на идентифицираните и изучени добри европейски
практики в ЕМА ООД изследвахме и анализирахме като взехме предвид
следните



ФАКТОРИ:

• Правната рамка – приложимото българско законодателство и
действащите нормативни изисквания,
• Конкретните сфери и обекти на въздействие,
• Наличните ресурси и капацитет в ЕМА ООД за прилагане на социални
иновации ,
• Необходимото време за постигане на ефект от въведените практики,
• Съществуващите очаквания и нагласи за възприемането им от
персонала на дружеството.

Констатирахме също така, че определени добри практики могат да
бъдат приложени като фирмени политики и стратегически
документи, свързани с управлението на човешките ресурси в ЕМА ООД.
При трансфера на тези практики отчетохме необходимостта да се
обсъдят и приемат нови, или да бъдат актуализирани вътрешни
нормативни документи.

Определихме практиките, които трансферираме и адаптираме в
рамките на модела, като за всяка добра практика:

• Дефинирахме целта, съдържанието и ефекта върху засегнатите страни.

• Там, където е приложимо определихме правната рамка, в която би
следвало да се осъществи добрата практика на територията на
Република България.

• Определихме необходимите ресурси за прилагането й.

Добрите европейски практики, които трансферирахме в рамките на
проекта са включени в пет приоритетни направления и функционират
като взаимосвързани части на един

ИНОВАТИВЕН КОМПЛЕКСЕН МОДЕЛ ЗА
УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ
РЕСУРСИ В ЕМА ООД



Приоритет І
Бранд на работодателя и формиране на
позитивен имидж Иновативни подходи при
набиране на кадри и подбор на персонал

В последните години се води ожесточена борба за качествени служители
и всички проучвания сочат, че тази борба ще продължи дълго.
Негативните демографски процеси, диспропорциите в търсенето и
предлагането на пазара на труда, навлизането на нови технологии в
редица индустрии, за които има недостиг на квалифицирани кадри, са
сред основните фактори в социално – икономическата среда, които
задълбочават кризата.

Успехът ни като компания е постижим, ако притежаваме и
развиваме способността:
•Да привличаме нови служители
•Да интегрираме и мотивираме максимално настоящите
служители
•Дългосрочно да ангажираме и задържим най-добрите от тях

Бранд на работодателя

В надпревара за качествени служители печеливши са компаниите, които
притежават адекватни стратегии и политики за привличане и подбор на
персонала, формират положителен имидж в дългосрочен план,
изграждат и развиват своята работодателска марка.

Подобно на подходите в маркетинга и рекламата, при търсенето и
привличането на служители е необходимо изграждане на собствен бранд
(като работодател), добро позициониране сред желаната група
служители и следване на някои основни стратегии, за да може да
„продаваме“ успешно компанията на пазара на труда.



В случая нашите конкурентни продукти са: позитивната работна
атмосферата, професионализма на екипите, условията за работа в
офисите, възможностите за обучение и кариерно развитие, отношението
на мениджърите към служителите, мобилността и възможностите за
гъвкавото работно време, социалните придобивки - и всичко с което се
гордеем.

Изправени пред това предизвикателството ние направихме анализ на
своите силни и слаби страни, изучихме опита на големи европейски
компании и стигнахме до извода :

За да постигнем корпоративните си цели в бъдеще е необходимо
още сега:
•Да поставим управлението на работодателската марка в
стратегически фокус -пряко и дългосрочно свързана с цялостната
стратегия и целите на фирмата. Нашият имидж като работодател следва
да кореспондира с корпоративната визия, мисия и идентичност.
• Да повишим разпознаваемостта на компанията като добър
работодател сред обществеността в дългосрочен план

Следвайки вай-добрите практики изучени от нас, като например тази на
SIЕMENS Германия, SAPPI и MONDI Австрия, решихме при изграждане и
популяризиране на работодателската марка да следваме следните
принципи :

• Да бъдем честни и открити като представим публично достоверна
информация и автентичен образа на компанията.
• Да поставим хората с тяхното мнение, отношение и преживявания в
центъра на работодателската марка
• Да направим служителите съавтори и посланици на работодателската
марка
• Да бъдем „модерни“ като използваме съвременни, ангажиращи
вниманието на аудиторията аудио-визуални средства за комуникация
/презентационни материали, видеоклипове, видеоанимация/
• Да влезем в „потока на информацията“ като използваме съвременни
комуникационни канали - Интернет страницата на ЕМА ООД и
социалните мрежи.



Основните подходи при изграждане на работодателската марка
на ЕМА ООД:

• Кратка история на фирмата в цифри – анимирана презентация
на интернет страницата на дружеството. Представя в хронология
растежа на фирмата – обем на продукти и услуги, финансови показатели,
локации на базите и офисите, брой служители.
•Популяризиране на целите, мисията и визията на компанията –
на интернет страницата на фирмата
• Уникалния образ на ЕМА ООД /на интернет страницата и в
социалните мрежи/ през погледа на служителите – основни
акценти:
- Виртуална разходка представя условията за труд и почивка в
офисите и производствените помещения
- Видео послания – представят личния опит и оценката на служителите
/сигурност на работните места, дългосрочна заетост, кариерно развитие,
взаимоотношения, международни връзки, лични успехи и
предизвикателства/.
- Сътвореното от нас – видеоколажи и снимки за инициативи на
служителите на работното място, групови събития и доброволчество,
които показват екипния дух, фирмените традиции и ценности.

Следвайки най-добрите практики изучени от нас набелязахме
конкретни мерки за популяризиране на работодателската марка
чрез използване на интернет сайта на компанията с възможности за
споделяне в социалните мрежи.

В процеса на развитие и управление на работодателската марка
разчитаме на активното участие на собствените ни служители –за
създаване и добавяне на нови визуални послания и активно споделяне
на бранда в социалните мрежи. Създаване на собствени профил на
компанията в социалните медии – facebook, linkedin ще бъде стъпка за
популяризиране и управление на работодателския бранд, която ще
предприемем на следващ етап.



Заинтересовани страни от прилагането на тази практика, които могат да
черпят ползи от нейното прилагане са:

• Работодателят, които промотира работодателския бранд, формира и
популяризира позитивен имидж на пазара на труда.
• Служителите на дружеството, които чрез участието си в създаването
и развитието на работодателската марка са овластени, интегрирани и
мотивирани за трайна заетост.
• Широк кръг лица в местните общности, които повишават своята
информираност относно възможностите за заетост и кариерно развитие.

Оценка на приложимостта:

Прилагането на иновативната практика не попада под специфична
законодателна рамка и регулаторен режим;

Изисква не голям финансов ресурс за изпълнение на качествени
презентационни продукти и видеоклипове, а също така доброволна
ангажираност от страна на служителите за създаване и разпространение
на визуални продукти и популяризиране на бранда в социалните мрежи.

Въвеждането на иновативната практика е изпълнимо за срок от 3 до 5
месеца, а ефектът от нейното прилагане може да се очаква след не по-
малко от 6-12 месеца.

Набиране на персонал чрез он-лайн
платформа за „Спонтанно кандидатстване“
С въвеждането на тази добра практика, която идентифицирахме и
наблюдавахме в Ritrama Италия целим:

• Да осигурим алтернативни методи и канали за набиране на персонал
• Да създадем база данни от високо мотивирани кандидати
• Да разширим възможностите за избор при провеждане на процедури за
подбор на персонал



В съдържателен план тази практика дава възможност на кандидати,
извън обичайните способи за набиране на персонал и без изрична
покана от страна на работодателя да предоставят данни за своя опит,
умения и професионални компетентности, да изразяват мотивацията си
за работа във фирмата.

• На сайта на ЕМА ООД се проектира формуляр за попълване на данни от
т.нар. „спонтанни“ кандидати, идентичен с този за обявените работни
позиции.
• Възможността за спонтанно кандидатстване се популяризира от самите
служители на дружеството чрез споделяне на връзката в социалните
мрежи, подобно на изучената от нас иновативна практика на Maersk
Drilling Германия.
• Известно ограничение представлява обстоятелството, че
администрирането и обработването на събраните данни за тези
кандидати попада в приложното поле на Закона за защита на личните
данни, поради което се иска декларираното съгласие от тяхна страна.
Изисква се съща така тези данни да бъдат заличени след изтичане на
предвидения в Закона едногодишен срок.

Заинтересовани страни от прилагането на тази практика, които могат
да черпят ползи от нейното прилагане са:

• Работодателят -формира база данни за лица с приложим опит и
квалификация, които може да привлече като служители на фирмата
незабавно или в бъдеще.
•Широк кръг лица в местните общности, които търсят професионална
реализация и кариерно развитие.

Оценка на приложимостта:

Прилагането на тази практика не предпоставя други, освен посочените в
ЗЗЛД нормативни или административни ограничения.
Прилагането и е свързано с използване на съвременни информационни
технологии и доколкото компанията поддържа интернет сайт се счита, че
с нейното въвеждане не се ангажира допълнителен финансов ресурс.



Резултатите от прилагането на практиката ще се реализират след
натрупване на база данни от спонтанни кандидати в по-дългосрочен
план -от 6 до 12 месеца.

Служителите на ЕМА ООД – посланици на
компанията за привличане на таланти

Целите на иновативната практика са:
• Да създадем партньорска мрежа за сътрудничество с университети за
привличане на таланти и нови служители.
• Да свържем обучението в университетите с практическите потребности
на компанията от специалисти със специфични знания и умения, като
осигурим възможности за професионално развитие и реализация на
младите кадри.

Следвайки вай-добрите практики в тази област, изучени от нас като
например тази на CASON -Италия, ELPRO-Германия , SAPPI и MONDI –
Австрия решихме да развием следния подход :

Определяме до 3 висши учебни заведения, които обучават бакалаври и
магистри по специалности и професии, които в най-висока степен са
приложими в ЕМА ООД. Обсъждаме с тях възможностите и предлагаме
рамкови споразумения за дългосрочно сътрудничество и
практически ориентирано обучение в следните направления:
• Провеждане на практически занятия от служители на ЕМА ООД, като
участници в учебния процес за споделяне на добри практики и опита им
на действащи професионалисти.
• Въвеждане на практически задания от предмета на дейност на ЕМА ООД
в учебните програми, като условие за придобиване на кредити по
съответните дисциплини.
• Поддържане на постоянна обратна връзка между висшите учебни
заведения и ЕМА ООД, за стажанти и наети лица -възпитаници на
съответния университет и проследимост на реализацията им;



• Възможности както за следдипломна реализация в ЕМА ООД, така и за
стажове и практики на студентите по време на обучението им.
• Предоставяне на бизнес стипендии за студенти -дипломанти от ЕМА
ООД, обвързани със започване на работа след дипломирането им.
•Формулиране на теми и програми за вътрешнофирмени
видеоконферентни обучения за служители на ЕМА ООД, изнесени от
университетски преподаватели.

• При въвеждане на иновативната практика определяме високо
квалифицирани специалисти и ръководни кадри в ЕМА ООД, които ще
бъдат посланици на компанията във висшите учебни заведения. В
идеалния случай това следва да са възпитаници на съответните
университети.

Организираме минимум 1 посещение годишно на посланиците във всеки
университет, за осъществяване на работни контакти с академичните
среди, което протича като работна закуска с преподаватели и
студенти/специализанти със следните задачи:

• Представяме политиките на дружеството, продуктите, пазарите,
инвестиционните планове, бранда на работодателя и потребностите от
специалисти с определен профил на квалификация;
• Обсъждаме практически проблеми и казуси, които могат да бъдат
дефинирани като теми за дипломни работи на студенти и научни
разработки на специализанти,
• Обсъждаме възможностите, студентите и специализантите да ползват
информация и ментори, кредити и бизнес стипендии, когато работят по
теми свързани с предмета на дейност на компанията, да провеждат
учебни стажове в ЕМА ООД и да участват в международни проекти на
компанията.
• Изнасяме пред студенти беседи и практически занимания като
участници в учебния процес.
• Обсъждаме теми и програми за вътрешнофирмени видеоконферентни
обучения, които да бъдат изнесени от университетски преподаватели.



Популяризираме тази практика на сайта на ЕМА ООД чрез
информационни материали и снимки от проведени срещи с академичните
общности, примери от проведени стажове и участия в международни
проекти в ЕМА ООД на студенти и специализанти.

Заинтересовани страни от прилагането на тази практика, които могат да
черпят ползи от нейното прилагане са:
• Работодателят -популяризира работодателския бранд, формира и
популяризира позитивен имидж в академичните среди, привлича таланти
и осигурява възможност за естествено възпроизводство на персонала
чрез наемане на млади специалисти с подходяща квалификация.

• Академичните общности: Студенти и специализанти -повишават
своите практически знания и умения, получават възможности за заетост
и кариерно развитие. Преподаватели във висши учебни заведения -
предоставят обучения на служители и свързват своя академичен опит с
потребностите на бизнеса.

Оценка на приложимостта: Прилагането на иновативната практика не
попада под специфична законодателна рамка и регулаторен режим, като
същевременно изцяло подкрепя целите на Стратегията по заетостта
2013-2020 и Стратегията за развитие на висшето образование в
Република България 2014-2020 -Подобряване на връзката на
образованието и обучението с потребностите и изискванията на
работните места и развитие на икономика, базирана на знанието.
Прилагането на иновативната практика изисква не голям финансов
ресурс за изпълнение на качествени презентационни продукти, а също
така ангажираност от страна на високо квалифицирани служители за
поддържане на контакти с академичните общности.

Въвеждането на иновативната практика е изпълнимо за срок от 3 до 5
месеца, а ефектът от нейното прилагане може да се очаква след не по-
малко от 12 месеца.

Последните две иновативни практики включихме в Актуализираната
процедура за подбор на персонал в ЕМА ООД и изготвихме Образец на
рамков договор с университетите.



Актуализирана процедура за подбор на персонал в ЕМА
ООД – Приложение 1
Образец на рамков договор с университет – Приложение 2

Приоритет ІІ

Управление и развитие на
компетентностите

Ние в ЕМА ООД споделяме убеждението, че успехът ни се базира на
знанията и уменията на нашите служители, на тяхната съпричастност и
ефективна работа за постигане на цели, свързани с развитието на
компанията .

Зададохме си въпроси: Кои са тези интегрирани знания, умения и
преценки, или кои са тези „компетентности“, които нашите служители на
всяко йерархична ниво и на всяка длъжност трябва да притежават, за да
разгръщат своя личностен потенциал, да работят ефективно в
съответствие с корпоративните цели и ценности. За да отговорим на тези
въпроси възприехме широко използвания в страните от ЕС
Компетентностен подход, включително от компании, чиито опит
изучихме - ELPRO и EJOT Германия, SAPPI и MONDI - Австрия.

Дефинирахме Рамка на компетентностите в ЕМА ООД като използвахме
предварително зададен списък с общи стандартни компетенции и
компетентности рамки, които се прилагат успешно в големи организации
като например Британския съвет и Съвета за сигурност и сътрудничество
в Европа. Нашият експертен екип подложи на оценка тези модели и
персонализира набор от компетентности, отговарящ на специфичните
нужди на фирмата. Обект на преценка бяха изискванията, заложени в
длъжностните характеристики и конкретни примири за ефективно
поведение на служители във фирмата, заемащи различни позиции.
Обобщихме нашите наблюдения и дефинирахме Рамка на
компетентностите в ЕМА ООД, която отразява най-общите очаквания и
изисквания към служителите в рамките на компанията.



Рамка на компетентностите в ЕМА ООД

Компетентностната рамка определя онези, най-общо наричани основни
умения, които изпълняващите определени функции в структурата на
ЕМА ООД е необходимо да притежават. Целта на компетентностната
рамка: Да стимулира управлението и развитието на компетентностите
като опише и свърже професионалните отговорности и необходимите
умения за тяхното изпълнение със стратегическите цели и ценности на
фирмата

Основните умения, описани в компетентностната рамка са пряко
свързани с:
• Ценностите на ЕМА ООД, които са в основата на устойчивото развитие
и фирмената култура
• Бизнес сферите на функциониране и експертиза като производство,
продажби, доставки, маркетинг, финанси др.
• Контекстът на взаимодействия и отношения, в който знанията,
уменията и поведението на служителите се използват за изграждане на
позитивна и ефективна среда за развитие на бизнеса
• Етичните стандарти на поведение в ЕМА ООД, които са приложими
за всички позиции, но представляват особено важна отличителна черта
за високите нива на управление.
• Компетентностната рамка не се прилага директно за извеждане на
конкретна формула или скала при определяне на възнагражденията на
служителите
•
Компетентностната рамка в ЕМА ООД включва следните основни
умения:
1. Сътрудничество/Управление на хора
2. Управление на работни процеси/проекти
3. Комуникация и въздействие
4. Планиране и организиране
5. Анализ на данни и проблеми
6. Управление на финанси и ресурси
7. Използване на машини/техника/технологии



8. Управление на риска
9. Развитие на бизнеса
10. Управление на продажби и партньорства

Приложение 3. Компетентностна рамка на ЕМА ООД

Приложение на компетентностната рамка:
• Всяка позиция/длъжност в дружеството е дефинирана по
компетентностната рамка в зависимост от мястото и в йерархичната
структура със съответно ниво на конкретните умения.
• В компететностната рамка всяко умение е определено в четири или пет
нива.

Приложение 4. Рамка на компетентостите в ЕМА ООД - стойности
по нива и длъжности

• Получените профили подчертават именно тези умения, които са
релевантни за съответната позиция и се изискват на съответното ниво за
всяко умение.
• Тези „идеални“ профили се използват при разработване на длъжностни
характеристики, в процедурите за подбор на персонала, оценка на
представянето, при определяне на потребностите от обучения и
разработване на плановете за кариерно развитие на служителите.
•
Заинтересовани страни от прилагането на иновативната практика, които
могат да черпят ползи от нейното прилагане са:
• Работодателят – Компетентностната рамка формулира ясни и
прозрачни изисквания за необходимия набор от умения, които
гарантират ефективната дейност на служителите; използва се като
инструмент за управление - в процедурите за подбор на персонал,
оценка на представянето, при определяне на потребностите от обучения
и разработване на плановете за кариерно развитие на служителите.

• Служителите – Компетентностната рамка подкрепя разбирането им за
очаквано и дължимо поведение на длъжността, която заемат; служи за



отправна точка при оценка на силните им страни и уменията, които се
нуждаят от подобрение; осигурява равнопоставеността им чрез
въвеждане на общовалидни, прозрачни и ясни изисквания към всички
служители.

Оценка на приложимостта:

Прилагането на иновативната практика не попада под специфична
законодателна рамка и регулаторен режим, като същевременно изцяло
подкрепя развитието на организационната култура на фирмата.

Прилагането на иновативната практика не изисква допълнителен
финансов ресурс, но изисква актуализация на вътрешнофирмените
процедури и инструментариума за подбор на персонал, оценка на
представянето и кариерното развитие на служителите.

В процеса на прилагане на иновативната практика може да се очаква
неразбиране и дори съпротива от страна на персонала, което предполага
предварително да бъде комуникирана с всички служители.

В процеса на прилагане на компетентностната рамка могат да бъдат
установени пропуски и несъответствия с определени функции или
длъжности, което ще породи необходимостта от нейната актуализация.
Първият етап от въвеждането на иновативната практика е изпълним за
срок от 3 до 5 месеца, а ефектът от нейното прилагане може да се
очаква след не по-малко от 12 месеца.

360 градусова обратна връзка - инструмент
за развитие на компетентностите в ЕМА

ООД
360 градусовата обратна връзка е инструмент за управление и развитие
на компетентностите, който изучихме чрез опита на TESCO –
Великобритания и наблюдавахме в практиката на MONDI – Австрия. Той
се прилага в много страни и компании в ЕС, особено в такива с голям



брой персонал. Процесът е дълъг и сложен, обикновено ангажира
значителен ресурс от време и средства и изисква внимателен подход.
Направихме задълбочен анализ на приложимостта на метода в ЕМА ООД
и решихме, че можем да го трансферираме и приложим експериментално
при ключови служители на ЕМА ООД с ръководни функции –
Продуктовите мениджъри .

Цел: Служителите да получават конфиденциална, анонимна обратна
връзка от хората, които работят с тях/ преки ръководители ,колеги и
клиенти/, за да разберат по-добре своите силни и слаби страни, както и
областите на компетентност, в които се нуждаят от развитие.

Прилагането на метода трябва да изпълни следните задачи:

• Да подпомага развитието на ключови лидерски умения и поведения,

релевантни на стратегическите цели на компанията

• Да предоставя информация за потребностите от нови знания, умения и
кариерно развитие

• Да позволява „измерване“ на поведението и ефективността на
служителите.

Фази на прилагане на иновативната практика

• Разработихме Въпросници за оценка и самооценка, базирани на
Компетентностната рамка на ЕМА ООД –това гарантира съответствие на
прилагания метод с фирмената култура, стратегия и визия за развитие.
•Приложение 5 и 6
Въпросниците са предназначени за попълване от служителя, който
получава обратна връзка, от прекия му ръководител, както и от колеги и
клиенти. По съдържание въпросниците са идентични и съдържат 10
затворени въпроса, отговорите на които се дават по скала от 1 до 5
• Използваме онлайн форма за събиране, обработка на данните от
допитването и генериране на доклади, която гарантира анонимност и
позволява лесно и бързо прилагане на метода.



• Процесът на номинация на участниците осъществяваме с помощта на
преките ръководители. Те избират/предлагат e-mail адреси на участници
в процеса, които да предоставят информация чрез попълване на линк,
получен по електронна поща.
• Номинираните участници получават по e-mail покана с приложен линк
за оценка на съответния служите. В приложен текст те получават
информация за целите на оценката и нейната конфиденциалност
•Получените резултати се представят във формат на генериран
доклад съдържащ графики, който помага на получателя на обратната
връзка и неговия ръководител да съставят ясна картина за
функционалните равнища на компетентностите и да създадат
индивидуален план за развитие на служителя. В доклада и графиките
данните от индивидуалните отговори се комбинират с отговорите на
други хора по съответния показател за да се запази анонимността и да
се даде на служителя ясна представа за неговите най-силни и слаби
страни.
•Обсъждане на резултатите - провежда се лична среща между
ръководителя и служителя - получател на обратната връзка. Срещата се
провежда присъствено „на 4 очи“ или чрез видеоконферентна връзка
и има поверителен характер. По време на тази среща се отразяват
резултатите в контекста на работата и се обсъждат мерки за по-
нататъшно развитие.
•План за развитие на компетентностите. Срещата между
ръководителя и служителя, получаващ обратна връзка приключва с
изготвяне на план за развитие, който включва мерки за подобряване на
уменията и идентифициране на потребности от обучения с хоризонт една
година напред. Планът за развитие на компетентностите става
неразделна част от Индивидуалния план за кариерно развитие на
служителя.

360 градусовата обратна връзка се прилага в ЕМА ООД за
• да измери поведението и компетентностите в контекста на
стратегическите цели и етичните стандарти на фирмата и очакванията за
дължимо поведение



• да предоставя обратна информация за това как другите възприемат
даден служител
• да постави фокус върху субективни умения като слушане, планиране и
задаване на цели,
екипна работа, характер и ефективност на лидерството

360 градусовата обратна връзка се използва в ЕМА ООД за развитие на
организационната култура и лидерските умения на служители с
ръководни функции. Разширяването на ефекта от прилагането на метода
е свързано с процеса на управление и развитие на компетентностите и
обхваща подобряване на комуникацията, организационните и
лидерските умения на служителите:

360 градусовата обратна връзка не се използва в ЕМА ООД

• като начин за измерване на изпълнението на зададените цели от страна
на служителите
• не е начин да се определи дали служителя отговаря на основните
изисквания за работа
• не е начин да се определи, доколко служителя притежава
професионални знания и умения, специфични за работата
• не се използва за измерване на строго обективни неща като присъствие,
продажби и т.н.

Заинтересовани страни от прилагането на иновативната практика, които
могат да черпят ползи от нейното прилагане са:

• Работодателят – 360 градусовата обратна връзка предоставя
информация за функционалното равнище, на което служителите
демонстрират основния набор от умения и компетентности, осигуряващи
ефективност и идентифициране със стратегическите цели и етичните
стандарти на компанията.
• Служителите – 360 градусовата обратна връзка подкрепя разбирането
им за очаквано и дължимо поведение на длъжността, която заемат;
служи за самопреценка на силните им страни и показва умения, които се



нуждаят от подобрение; стимулира развитие и самоусъвършенстване на
компетентностите.

Оценка на приложимостта:

Прилагането на иновативната практика подкрепя развитието на
организационната култура на фирмата и не попада под специфична
законодателна рамка и регулаторен режим.

Нейното прилагане изисква допълнителен ресурс от време и
ангажираност с процеса на ограничен кръг лица във фирмата и извън
нея. Прилагането на иновативната практика не изисква допълнителен
финансов ресурс, но изисква актуализация на вътрешнофирмените
процедури за кариерно развитие на служителите.

В процеса на прилагане на иновативната практика може да се очаква
неразбиране и дори съпротива от страна на служителите, което
предполага предварително да бъде комуникирана с всички тях и
прилагана на етапи. На първи етап -към високо поставените в
йерархията служители, които имат ръководни функции.

В процеса на прилагане на 360 градусовата обратна връзка могат да
бъдат установени пропуски и несъответствия в разбирането на целта и
начина за нейното прилагане. При подобно развитие, следва да се
комуникира допълнително със служителите, както и да се изготвят
ръководства за правилното и прилагане.

Първият етап от въвеждането на иновативната практика е изпълним за
срок от 3 до 5 месеца, а ефектът от нейното прилагане може да се
очаква след не по-малко от 12 месеца.

Споделеното знание в ЕМА ООД

Обучението и развитието на персонала са основна цел в дейността по
управление и развитие на човешките ресурси в европейските компании,
чиито опит изучихме - Lamborghini Италия, SAPPI и MONDI Австрия.



Постоянно увеличаващата се конкуренция, непрекъснатата
интернационализация на пазарите, внедряването на нови техники и
технологии превръщат подготовката и развитието на персонала сега и в
бъдеще в определящ фактор за успеха на всяка компания. В отговор на
това предизвикателство големите фирми отделят значителен бюджет за
инвестиции в обучение, развиват и поддържат мащабни програми и
изграждат собствени структури, ангажирани с тази дейност.

Ние в ЕМА ООД също споделяме убеждението, че успехът ни се базира
на умението да повишаваме ефективността и подобряваме резултатите
от труда на нашите служители.
Ограничените ресурси с които разполагаме ни накараха да подходим
максимално гъвкаво и креативно при трансфера на изучения опит.
Развихме един нов, комплексен подход, които гарантира максимален
ефект при минимални инвестиции на финансови средства, труд и време
и го нарекохме „Споделеното знание на ЕМА ООД“

Цел на иновативната практика: Съхраняване и развитие на генерираните
знания и повишаване качеството на човешкия капитал в ЕМА ООД чрез
осигуряване на ресурси за обучение и достъпни форми за обогатяване
на знанията, уменията и нагласите на служителите.

Основни стъпки:
1. Внедряване на интернет базирана платформа за събиране и
съхраняване на обучителни ресурси-записи от проведени видео-
обучения, информационни и обучителни материали, свързани с предмета
на дейност на фирмата.
2. Структуриране на ресурсите за обучение по теми и видове,
съобразно целите за които се използват. Примерна структура, която
може да бъде приложена :
• Ресурси за въвеждащо обучение –Запознаване с историята,
основните вътрешни правила, безопасните и здравословни условия на
труд, структурата, каналите за комуникация, ценностите, целите,
мисията на фирмата и др.
• Ресурси за продуктово обучение –Запознаване на служителите с
продуктите и услугите, които предлага фирмата. Този вид обучение е
необходимо тъй като продуктите имат специфични характеристики и



технологични особености. Продуктовото обучение се използва и при
всяко въвеждане на нов продукт на всички, които имат отношение към
това.
• Ресурси за специфични професионални обучения –Повишаване
квалификацията на служителите – разширяване на вече съществуващи и
придобиване на нови знания и умения с цел придобиване на
конкурентно предимство на цялата фирма.
• Ресурси за обучения по меки умения -Меките (преносими) умения
включват гъвкавост, комуникативност, самомотивация, умения за работа
в екип, умения за приоритизиране и разпределение на времето и т.н.
• Ресурси за вътрешно фирмено обучение – Служителите се
обучават от по-опитни и компетентни колеги – ментори и наставници. За
някои специфични технологии и процеси, това е единственият начин,
тъй като именно служителите на фирмата са най-добре запознати с тях.
• Ресурси от проведени външни обучения – Разпространение и
мултиплициране на знания и умения, който са придобили отделни
служители от участие в обучения извън фирмата.
Дефиниране на задължения на служителите, свързани със
събиране и обновяване на обучителните ресурси.
Определяне на процедури за управление и достъп до
обучителните ресурси на фирмата, информационните канали и поводите
за тяхното използване.
Платформата за Споделено знание се интегрира успешно в комплексния
иновативен модел за управление и развитие на човешките ресурси в
ЕМА ООД, тъй като обслужва изпълнението на процедурите за
въвеждане на нови служители, индивидуалните планове за кариерно
развитие и развитие на компетентностите/ Виж Приоритет ІІІ/
Проведените в рамките на проекта видеоконферентни специализирани
обучения и обучения за придобиване на ключови компетентности стават
част от ресурсите, които съдържа платформата за Споделено знание.
Чрез нея разработените програми за интерактивни видео обучения и
направените видеозаписи от обучителни сесии ще бъдат използвани
многократно при обучение на новопостъпили служители.

Служителите на ЕМА ООД, взели участие в интерактивните видео
обучения като ко-обучители, придобиват допълнителни умения да



работят като ментори, наставници и обучители на новопостъпили
служители и стажанти.

Заинтересовани страни от въвеждане на електронната платформа
за Споделено знание в ЕМА ООД

• Работодателят–Получава надеждно и дълготрайно средство за
системно събиране, съхранение, предаване и развитие на знанията и
опита в рамките на дружеството. Придобива инструмент за управление и
възпроизводство на знанията и компетентностите на служителите.
Спестява финансови средства и време от участие на служители в други
форми на външно обучение. Осигурява по-висока ефективност и
продуктивност на служителите. Повишава се качеството на човешкия
капитал и имиджа на компанията.

• Служителите–Получават възможности за кариерно развитие,
повишават професионалните си знания и умения, развиват
компетентности и подобряват мотивацията си за работа. Повишават
възможностите си за по-бърза адаптация на новото работно място и по-
добро трудово представяне.

• Външните доставчици на обучения –университети, ЦПО, обучителни
компании, индивидуални обучители, проучават допълнителна
възможност да популяризират дейността и продуктите на своите
обучения; предоставят обучителни ресурси в електронен вид и спестяват
разходи за отпечатване на учебни материали; черпят ползи от авторски
права в случаите, когато това е приложимо.

Оценка на приложимостта:

Прилагането на иновативната практика подкрепя развитието на
организационната култура на фирмата и не попада под специфична
законодателна рамка и регулаторен режим. В случаите когато в
платформата се съхраняват ресурси – обект на авторски права, за



тяхното използване се взема съгласието на автора по съответния
законов ред.

Прилагането на иновативната практика изисква допълнителен финансов
ресурс за закупуване на лицензирана платформа, а също време и
ангажираност с процеса на създаване и поддържане на платформата на
значителен кръг лица във фирмата и единици - извън нея.

Прилагането на иновативната практика изисква създаване на нови
вътрешнофирмени правила и процедури за управление на процеса на
събиране, съхранение, обновяване и достъп до ресурсите.

В процеса на прилагане на иновативната практика може да се очаква
неразбиране и дори съпротива от страна на служителите, ангажирани с
нейното поддържане, което предполага предварително да бъде
комуникирана с всички тях и прилагана на етапи.

В процеса на прилагане на иновативната практика могат да бъдат
установени пропуски и несъвършенства при структуриране на
обучителните ресурси и делегираните права на достъп до тях. При
подобно развитие, следва да се консултира с външни специалисти, както
и да се изготвят ръководства за правилното и прилагане.

Първият етап от въвеждането на иновативната практика е изпълним за
срок от 3 до 5 месеца, а ефектът от нейното прилагане може да се
очаква след не по-малко от 12 месеца.

Приоритет ІІІ Управление на кариерата

Въвеждане в работата на нови сътрудници
Въвеждането в работа на нови сътрудници е стандартна процедура в
Европейски компании като например ELPRO Германия SAPPI Австрия.
Времетраенето на този процес е до 6 месеца и кореспондира със срока
на изпитване-идентичен с българското трудово законодателство.
Иновативни са подходите, свързани с планиране и управление на



процеса за въвеждане в работа на нови служители, които прилагат
европейските компании.
При трансфера на тези иновативни подходи в ЕМА ООД анализирахме и
взехме предвид наличните ресурси и капацитет, избрахме максимално
опростен и лесен за прилагане метод за планиране и управление на
процеса.
Цел на иновативната практика: Ефективно планиране и управление на
процеса по въвеждане в работа на нови служители чрез прилагане на
процедури, които осигуряват адекватна подкрепа, точно определени
отговорности на страните, яснота, прозрачност и проследимост на
постигнатите резултати.
Основни стъпки при въвеждане в работа на новите служители

1. Определяне на ментор, отговорен за процеса по въвеждане в работа
на новия служител. Това може да бъде прекия ръководител или
определен от него служител.
2. Изготвяне на план за въвеждане в работа на новоназначения
служител с обща продължителност до 6 месеца, който задължително
включва конкретни цели и задачи, срокове за изпълнение и
междинни срещи за обратна връзка между ръководителя, ментора и
служителя.
• При определяне на целите се използват изискванията, дефинирани в
компетентностната рамка за съответното ниво за длъжността. Определят
се обучителните ресурси, налични в платформата за Споделено знание,
с които служителя следва за бъде запознат в периода на изпълнение на
плана.
• Конкретните задачи се дефинират като функции и операции,
характерни за съответното работно място, изпълнението на които може
да бъдат измерено и установено.
• За периода на въвеждане в работа на нов служител се планират не по-
малко от 4 срещи с прекия ръководител, в които се дава обратна връзка
на служителя за степента на изпълнение на целите, задачите и
сроковете заложени в плана. При необходимост се набелязват
коригиращи мерки.
• Заключителна среща се провежда в края на 5-ия месец и на нея се
обсъждат постигнатите резултати



3. Резултат. Прекият ръководител изготвя заключение относно
изпълнението на плана. При изпълнение на плана на служителя се
съобщава, че успешно е преминал срока на изпитване, а при
неизпълнение се предлага да бъде освободен от заеманата длъжност.

Процедурата се документира в стандартен формуляр, който се прилага
към личното досие на служителя.

Приложение № 7 Примерен план за въвеждане в работа на нови
служители

Иновативната практика е интегрирана в комплексния модел за развитие
и управление на човешките ресурси в ЕМА ООД. Тя е пряко свързана с
Компетентностната рамка и платформата за Споделено знание.
Нейното прилагане гарантира ефективно управление на процесите по
въвеждане в работа на нови служители и подкрепя тяхната успешна
адаптация.

Заинтересовани страни от прилагането на иновативната практика, които
могат да черпят ползи от нейното прилагане са:
• Работодателят – Планът за въвеждане в работа на нови служители се
използва като инструмент за управление на човешките ресурси, който
демонстрира систематичност, яснота, прозрачност и конкретни
отговорности на ангажираните служители. Резултатите от неговото
изпълнение са основание за вземане на обективни и справедливи
управленчески решения, свързани с трудово правните отношения.
• Служителите – Получават системна и адекватна подкрепа в периода
на адаптация към новото работно място, обективна представа за
изискванията на работодателя относно изпълнение на задълженията и
справедлива оценка за степента в която служителят покрива тези
изисквания.

Оценка на приложимостта:

Прилагането на иновативната практика не попада под специфична
законодателна рамка и регулаторен режим, като същевременно изцяло
подкрепя развитието на организационната култура на фирмата.



Прилагането на иновативната практика не изисква допълнителен
финансов ресурс, но изисква актуализация на вътрешнофирмените
процедури и инструментариума за въвеждане в работа на нови
служители.

В процеса на прилагане на иновативната практика може да се очаква
неразбиране и дори съпротива от страна на преките ръководители, което
предполага предварително да бъде комуникирана с тях.

В процеса на прилагане на плана за въвеждане в работа на нови
служители могат да бъдат установени пропуски и несъответствия при
задаване на целите и формулиране на задачите за определени функции
или длъжности, което ще породи необходимост от предоставяне на
допълнителни инструкции към преките ръководители.

Първият етап от въвеждането на иновативната практика е изпълним за
срок от 3 до 5 месеца, а ефектът от нейното прилагане може да се
очаква след не по-малко от 12 месеца.

Иновативната практика може да приложена пилотно само в случай, че
периода на проекта има назначени нови служители, които следва да
бъдат въведени в работа.

Планиране на индивидуалното кариерно
развитие

Планирането на индивидуалното кариерно развитие се прилага
многообразно в изучените и наблюдавани от нас практики на
Европейски компании. Анализът който направихме на тези практики
показва две тенденции. В първия случай се касае за планиране,
развитие и управление на компетентностите на служителите,
които са необходими за ефективно изпълнение на задължения и
постигане на цели на съответната длъжност, която изпълняват.
Такъв подход е възприет например в ELPRO Германия и SAPPI Австрия. В
други компании, които разширяват дейността си и откриват много нови
работни места като например RITRAMA Италия, на служители, показали
висок резултат при атестиране се предлага план за кариерно



развитие и по-висока длъжност в йерархията на компанията,
основно в новите производства и структури на фирмата. Във всички
изучени практики обаче, тези процеси не се развиват стихийно, а са
обект на внимателно планиране и управление.

Цел на иновативната практика: Ефективно планиране и управление на
кариерното развитие на служителите чрез прилагане на процедури и
мерки, които осигуряват адекватна подкрепа, точно определени
отговорности на страните, яснота, прозрачност и проследимост на
постигнатите резултати.

При трансфера на изучените практики в ЕМА ООД, след като
анализирахме тяхната приложимост решихме да въведем 2 нови
инструмента за управление на кариерата.

1. План за развитие на компетентностите - Прилага се при
служители, за които при получена 360 градусовата обратна връзка е
установен дефицит на компетентности в определени области.
Планът се изготвя от прекия ръководител за период от 1 година /до
следващата 360 градусовата обратна връзка/ и включва:
• конкретни цели /в областите на компетентност с установен
дефицит/Например подобряване на уменията за комуникация с клиенти/
• конкретни мерки – менторство от по-опитен колега, използване на
обучителни ресурси от платформата за Споделено знание или участие в
обучения във и извън фирмата.
• резултатите от изпълнението на плана за развитие на компетентностите
се обсъждат след следващата 360 градусовата обратна връзка на среща
между служителя и неговия ръководител.

Процедурата се документира с стандартен формуляр, който се прилага
към личното досие на служителя.

Планът за развитие на компетентностите е интегриран в комплексния
модел за развитие и управление на човешките ресурси в ЕМА ООД. Той е
следствие от 360 градусовата обратна връзка и е пряко свързан
Компетентностната рамка и платформата за Споделено знание.



2. План за кариерно развитие и растеж в йерархията на
дружеството – Прилага се само при служители с особено голям принос
в постигнатите резултати на компанията /Виж Приоритет ІV Споделената
печалба/
Планът се изготвя от прекия ръководител съвместно със служителя за
период не по-малко от 1 година и включва:
•Формулирани конкретни цели за личностно и професионално развитие,
като се търси съответствие между интересите на служителя и
стратегията за развитие на фирмата.
•Формулиране на конкретни мерки – обучение в страната и чужбина за
сметка на фирмата, участие в конференции и форуми в страната и
чужбина за трансфер на опит и ноу хау, въвеждане на иновативни
процеси и продукти и др.
• Резултатите от изпълнението на плана за кариерно развитие и растеж в
йерархията на фирмата се обсъждат след 1 година на среща между
ръководителя и служителя.
При изпълнение на плана служителят получава предложение за
повишаване в длъжност. При липса на подходяща вакантна позиция се
повишава основната му заплата с 5%.

По преценка на прекия ръководител може да се приложи смесен подход.
Изготвя се План за кариерно развитие, включващ както мерки за
развитие на компетентности с установен дефицит, така и цели за
личностно развитие, базирани на силни страни в определен вид
компетентности.

Процедурата се документира с стандартен формуляр, който се прилага
към личното досие на служителя.

Заинтересовани страни от прилагането на иновативната практика, които
могат да черпят ползи от нейното прилагане са:
• Работодателят – Плановете за кариерно развитие - развитие на
компетентностите и развитие в кариерата се използват като инструмент
за управление на човешките ресурси, който демонстрира систематичност,
яснота, прозрачност и конкретни отговорности на ангажираните страни.
Резултатите от тяхното изпълнение са основание за вземане на



обективни и справедливи управленчески решения, включително
свързани с трудово-правните отношения. Прилагането на тези
инструменти стимулира ефективността и идентифицирането с целите на
фирмата в дългосрочен план на най-способните служители.
• Служителите – Получават ясен хоризонт и адекватна подкрепа за
дългосрочно личностно и професионално развитие във фирмата, което
повишава тяхната мотивация и ефективност.

Оценка на приложимостта:

Прилагането на тези иновативни практики не попада под специфична
законодателна рамка и регулаторен режим.

Изцяло подкрепят развитието на организационната култура на фирмата,
но изискват актуализация на вътрешнофирмените процедури и
инструментариума за кариерно развитие и развитие на компетентности.

Прилагането на Плана за кариерно развитие и растеж в йерархията на
фирмата изисква допълнителен финансов ресурс.

В процеса на прилагане на Плана за развитие на компетентностите може
да се очаква неразбиране от страна на служителите и преките
ръководители или да се компрометира метода на 360 градусовата
обратна връзка като източник на информация. Това предполага
предварително да бъдат комуникирани с всички служители и ясно
дефинирани целите и ползите от изпълнението на плана за двете
заинтересованите страни.

В процеса на прилагане на Плана за развитие на компетентностите могат
да бъдат установени пропуски и несъответствия при задаване на целите
и формулиране на задачите за определени функции или длъжности,
което ще породи необходимост от предоставяне на допълнителни
инструкции към преките ръководители.

Въвеждането на Плана за развитие на компетентностите е изпълнимо за
срок от 3 до 5 месеца, а ефектът от нейното прилагане може да се
очаква след не по-малко от 12 месеца.



Плановете за кариерно развитие и растеж в йерархията на
дружеството могат да бъдат въведени като инструментариум в рамките
на проекта, но не могат да бъдат тествани в пилотната фаза, тъй са
обвързани с по-дългосрочен цикъла за оценка на изпълнението по
балансираната система от показатели.

Приоритет ІV Оценка на Изпълнението и
възнаграждения на персонала

Споделената печалба
Оценката на изпълнението и представянето е ключов процес, който
съдейства за постигането на целите на компаниите и стимулира
служителите да развиват своите знания, умения и компетенции и да
работят ефективно за постигане на фирмените цели.

Изучения от нас опит на компании в ЕС показа разнообразие в
подходите при прилагане на системи за оценка на изпълнението,
определяне на допълнителните възнаграждения и стимулиране на
персонала.

Например в ELPRO – Германия при оценката на представянето се
прилага въпросник за самооценка и оценка от ръководителя. Критериите
за оценка снемат информация за това до каква степен знанията,
уменията и поведението на служителя покриват компетентностната
рамка на фирмата. Оценката на представянето не е обвързана със
система от показатели, които измерват индивидуалния принос и
изпълнението на предварително зададени цели по нива в компанията.
Респективно добрата оценка не води автоматично до бононсиране и
допълнителни плащания към персонала. Срещите за оформяне на
резултатите от атестацията в ELPRO включват обсъждане на нивото на
притежаваните компетенции за съответната позиция. Завършват със
създаване на план за развитие на компетентностите и набелязване на
евентуални възможности за кариерно израстване в компанията.

В Ritrama Италия служителите се атестират ежегодно от преките им
ръководители, но бонуси и допълнителни материални стимули
служителите получават единствено при постигнати годишни цели за
обем на производство и ръст на оборота.



Големи компании като SIЕМENS Германия, Voestalpine Австрия и по-
малки като Classic Motor Cars Великобритания мотивират и стимулират
персонала като предоставят на служителите дялове от печалбата и
акции на компаниите. В различни варианти и правни форми компаниите
използват този инструмент като мощно средство да подобрят
изпълнението на целите, стимулиращо служителите да вземат отговорни
решения, да си сътрудничат помежду си и да разработват ефективни
решения. Насърчават у тях силна култура на собственост.
При трансфера на изучените практики в ЕМА ООД нашият екип беше
изправен пред сериозно предизвикателство - да разработим и приложим
качествено нов подход като заимстваме най -добрите елементи и ги
адаптираме към правната форма на собственост на компанията/
дружество с ограничена отговорност/.

Цел на иновативната практика е: Установяване на справедлива система
за оценка на изпълнението и определяне на възнагражденията,
допълнителните плащания и стимулите в компанията, която

• Увеличава мотивацията на служителите и тяхната идентификация с
целите на фирмата.
• Увеличава ангажираността на персонала като цяло и индивидуалния
принос на всеки служител, независимо от позицията на която работи.

В съдържателен аспект иновативната практика за оценка на
изпълнението и въвеждане на справедлива система за възнаграждения и
стимули в ЕМА ООД включва прилагане на балансирана система от
показатели като отправна точка за измерване изпълнението на
целите. Показателите условно се представят в две групи: Първата група
- значими, измерими за възвращаемостта на капитала в компанията,
които могат да бъдат контролирани от служителите. Втората група
показатели са свързани с перспективите за развитие на фирмата и са:
вътрешни бизнес процеси, отношения с клиенти, познание и развитие.
Това са фактори от значение за клиентите и състезателни спрямо
конкурентите, които кореспондират с дължимото поведение на
служителите, определено в съответните нива на компетентностната
рамка за всяка длъжност.

1. Целите на компанията се считат за изпълнени, ако е
реализирана печалба/ компанията разпределя дивиденти и е постигнат



предварително зададения % на минимална възвращаемост на капитала
за съответната година.

2. Допълнителните възнаграждения на Изпълнителния директор и
мениджърския екип се определят в % от нетната печалба/ когато
дружеството е реализирало такава и разпределя дивиденти.

3. Образува се фонд за допълнително възнаграждение на
служителите - 25% от постигнатото над целевата възвращаемост за
компанията. Премиите на служителите се разпределят на 3 нива в
зависимост от постигнатите персонални резултати и от времето, през
което даден служител на компанията ефективно се е справял с
поставените цели. При тези обстоятелства ¼ от постигнатото над
целевата възвращаемост се разпределя по схема между служителите,
като една значима част от тези средства те могат да инвестират в дялове
(акции) на компанията. Тази възможност е обвързана с период на
задържане на дяловете в собственост на служителите и условия за
обратното им изкупуване.

4. Системата за оценка на изпълнението и разпределяне на
допълнителни възнаграждения се прилага паралелно със система за
признаване на приноса и награждаване на служителите, които
покриват и надвишават стандартните изискванията за поведение в
съответствие с фирмените ценности.

За тази цел се образува фонд в размер на 2% от годишния фонд работна
заплата на компанията, чрез който се осигуряват средства за обучение и
кариерно развитие на най-ефективните служители, награди / парични и
в натура/на отличени служители за особено висок принос за
постигнатите резултати на компанията и награди в натура за служители,
които демонстрират изпълнение на изискванията и поведение което
допринася за общия успех.

Детайлното описание на балансираната система от показатели и
процедурите за тяхното прилагане в ЕМА ООД изискват допълнителен
експертен анализ, който е възложен на външна специализирана фирма.
В рамките на пилотната фаза на въвеждане на иновативния модел



балансираната система от показатели ще бъде разработвана за да бъде
приложена в дружеството.

Успешното въвеждане на иновативната практика в ЕМА ООД изисква
• Висока степен на прозрачност при обявяването и прилагането й,
• Системно и регулярно изпълнение на малки стъпки в процеса на
нейното внедряване.

Заинтересовани страни от въвеждане на системата за оценка на
изпълнението и определяне на допълнително възнаграждение и
стимулиране на персонала.
• Работодателят – Придобива инструмент за обективна, прозрачна,
измерима и справедлива оценка на индивидуалния принос на всеки
служител в дружеството. Получава адекватна система за управление,
която отчита изпълнението на целите при определяне размера на
допълнителните възнаграждения и стимули за персонала. Осигурява по-
висока мотивация, ефективност и продуктивност на служителите.
Повишава се качеството на човешкия капитал и имиджа на компанията.

• Служителите – Подобряват мотивацията си за работа, чувства се
признати и овластени. Получават справедлива оценка и възнаграждение
съответно на личния им принос за развитието на компанията.

Оценка на приложимостта:

Прилагането на иновативната практика подкрепя развитието на
организационната култура на фирмата. Нейното прилагане изисква
детайлен финансов анализ и анализ на приложимото търговско
законодателство.

Въвеждането на иновативната практика изисква допълнителен
финансов ресурс и експертиза, а също и ангажираност на мениджмънта с
разработване на балансираната система от показатели.
Прилагането на иновативната практика изисква създаване на нови
вътрешнофирмени правила и процедури за управление на
възнагражденията и стимулиране на персонала.



В процеса на прилагане на иновативната практика може да се очаква
неразбиране и дори съпротива от страна на служителите, свързана с
отказ от отговорност и стремеж към запазване на статуквото.

Това предполага предварително системата да бъде комуникирана с
всички тях и прилагана на етапи.

В процеса на прилагане на иновативната практика могат да бъдат
установени пропуски и несъвършенства при дефиниране на
балансираната система от показатели. При подобно развитие, следва да
се консултира с външни експерти и да се нанесат корекции.

Ефектите от прилагане на подобна система се демонстрират след
продължителен период от време, тъй като след въвеждането и се
изисква да приключи един пълен едногодишен цикъл за отчитане на
финансовите резултати на фирмата.

Първият етап от въвеждането на иновативната практика – дефиниране
на балансираната система от показатели и задаване на целите по всички
нива на управление е изпълним за срок от 4 до 6 месеца, а ефектът от
нейното прилагане може да се очаква след 1 до 2 години.

Приоритет V Фирмена култура.
Корпоративна социална отговорност
При изучаване на опита и на големите европейските компании,
установихме че те развиват и поддържат високи стандарти при
разработване и представяне на своите фирмени политики. Примери в
това отношение са VPK Packaging Group – Белгия, BASF Global, SIЕMENS
и EJOT – Германия, SAPPI и MONDI Австрия, Ritrama Италия. Общия
фокус е, че тези компании формулират, изпълняват и популяризират
своите Политики за устойчиво развитие :
Устойчивото развитие на бизнеса
Устойчивото развитие на хората – служителите във фирмите и
местните общности
Устойчива грижа за околната среда и отговорност за природните
ресурси, които използват



Общ белег на тяхната фирмена култура е Корпоративната социална
отговорност.

Цел на въведените иновативни практики: Формулиране и изпълнение на
фирмени политики, които осигуряват устойчиво развитие на компанията
и повишават нейната социална отговорност.

ЕМА ООД се стреми към устойчиво корпоративно развитие чрез
едновременно постигане на екологични, социални и
икономически цели. Това ще осигури пазарно, иновативно и
социално лидерство на компанията в България и на Балканите.

В изпълнение на тази цел въвеждаме следните иновативни практики:
1. Публична отчетност на сайта на ЕМА ООД за устойчивите
темпове на развитие на компанията по следните примерни
показатели:

ЕМА ООД
Отчетна
стойност
към

Целева стойност

31.12.2017 31.12.2019 31.12.2019
Устойчивост на
финансовия
капитал:
Активи в хил.лв.: % ръст
Задължения към
фин.институции в
хил.лв.,

%
намаление

Парични срества в
хил.лв.

% ръст

Нетна печалба в
хил.лв.

% ръст

Устойчивост на
производствения
капитал:



Инвестирани средства
в машини и
оборудване в хил.лв.

% ръст

Инвестиции в нови
производства в
хил.лв.

% ръст

Устойчивост на
интелектуален
капитал:
Инвестиции в
иновативни системи
за управление на
процеси в хил.лв.

% ръст

Инвестиции в софтуер
и цифрови системи в
хил.лв.

% ръст

Устойчивост на
човешки капитал:
Инвестиции за
подобряване
условията на труд в
хил.лв.

% ръст

Средна годишна
работна заплата в
хил.лв.

% ръст

Брой заети лица /бр./ % ръст
Текучество на
персонал /бр./

%
намаление

Социални разходи в
хил.лв.

% ръст

Разходи за обучение
и кариерно развитие
в хил.лв.

% ръст

Устойчивост на
социалния



капитал:
Ключови
партньори/доставчици
са - бр.

% ръст

Ключови клиенти са -
бр.

% ръст

Отговорност към
околната среда:
Използвани
сертифицирани
продукти и услуги -
бр.

% ръст

Инвестиции в
енергоспестяващи
системи и
подобряване на
енергийната
ефективност-хил.лв.

% ръст

Организирани и
подкрепени
инициативи в
местните общности за
опазване на околната
среда и използване
на продукти от
възобновяеми
материали - бр.

% ръст

Забележка: В случай, че информацията за устойчивите темпове на
развитие на компанията по определени примерни показатели е
конфиденциална или представлява търговска тайна, може да се
предостави под формата на кратък доклад или инфографика.

2. Ние в ЕМА ООД разбираме Корпоративната социална отговорност
като колективен морал, съвест, етика - като комплекс от устойчиви
социално отговорни практики на компанията. Доколкото Корпоративната
социална отговорност е философия, тя трябва да бъде споделяна от



всички служители, партньори и клиенти на дружеството. Затова
разработихме и публикуваме на сайта на компанията Етичен кодекс на
ЕМА ООД, който демонстрира фирмените принципи, ценности и норми
за поведение.

Приложение № 8 Етичен кодекс на ЕМА ООД

3. По примера на BASF Global - Германия ние в ЕМА ООД развихме
Стратегията за доброволчески екологични инициативи/workshop
занимания в местни училища с участието на служители на дружеството,
учители, деца и родители. Чрез тази стратегия фирмата изпълнява своя
важна социална мисия :
Да отговори на актуални обществените потребности и нужди като
подкрепи и обогати образованието и възпитанието на децата в ранна
възраст в областта на опазване на околната среда, икономичното и
повторно използване на ресурсите и суровините за производство на
хартия и разделното събиране на отпадъците от хартия.
Да провокира с личното присъствие на служителите кариерен интерес у
децата в ранна възраст към професиите и дейностите, свързани с
производството и търговията с изделия от хартия.

При създаване на стратегията за доброволчество следвахме следните
правила:
• Участие на служителите с идеи в разработване на инициативите и
нейната реализация;
• Реализация на инициативите с доброволен труд от страна на
служителите;
•Финансиране на проектите от страна на компанията чрез осигуряване а
материали и награди ;
• Сътрудничество с педагозите екипи и училищните общности за
идентифициране на конкретни нужди, работещи подходи и
мултиплициране на ефекта от проведените инициативи.



Програма за екологична отговорност

Програмата за екологична отговорност е доброволческа мисия на
служителите на ЕМА ООД за работа с деца, която повишава
информираността на децата от 1-ви до 4-ти клас и техните семейства
относно използването на хартията в ежедневието. Искаме да покажем на
децата, че хартията е полезен и възобновяем ресурс, а употребата на
хартиени изделия и опаковки е отговорният избор.

Приложение № 9 Програма за работа с деца

Заинтересовани страни от въвеждане иновативните практики

• Работодателят – Показва прозрачност, откритост и отчетност при
изпълнение на фирмените политики, висока степен на ангажираност и
отговорност. Повишава се качеството на човешкия капитал в ЕМА ООД,
имиджа на компанията на пазара на труда и в местните общности .

• Служителите – Подобряват мотивацията си за работа, чувства се
признати и овластени. Идентифицират се с фирмените принципи и
ценности, участват в процеса на формиране и изпълнение на фирмените
политики

• Заинтересовани страни и лица от местните общности – широк
кръг от партньори, доставчици и клиенти, деца, родители и учители,
граждани които повишават своята информираност, отговорност за
опазване и разумно използване на природните ресурси и съпричастност
с фирмените ценности и принципи.

Оценка на приложимостта:
Прилагането на иновативните практики подкрепя следването на високи
европейски стандарти в развитието на фирмената култура без да попада
под специфична законодателна рамка и регулаторен режим.



Въвеждането на иновативните практики не изисква голям допълнителен
финансов ресурс и експертиза,

Прилагането на иновативните практики изисква актуализация на
вътрешнофирмени правила и процедури за управление.

Иновативните практики, свързани с фирмени политики и фирмена
култура трябва да получат подкрепа от страна на широк кръг служители,
което предполага те не просто да бъдат информирани, а да бъдат
въвлечени в процеса, да станат съавтори на новите политики и
инициативи.

При прилагане на иновативните практики могат да бъдат установени
пропуски и несъвършенства в описаните подходи, които следва да бъдат
обсъдени в мениджърския екип и да бъдат внесат съответните корекции.

Ефектите от прилагане на подобни практики се демонстрират косвено и
след продължителен период от време.

Първият етап от въвеждането на иновативните практики е изпълним за
срок от 4 до 6 месеца, а ефектът от тяхното прилагане може да се
очаква след повече от 2 години.

След експерименталното прилагане на
модела

Беше извършено проучване сред работниците и служителите в
дружеството за степента на удовлетвореност на персонала от
трансферираните социални иновации. Анализът на данните се използва
също така за изготвяне на експертна оценка относно ефективността и
приложимостта на социалните иновации.

Данните показаха висока степен на одобрение за всички
трансферирани и тествани иновативни практики – това мнение
споделят повече от 2/3 от работниците и служителите в
дружеството.

Според 68,13 на сто от запитаните всички мерки, приложени
комплексно водят до по-добро управление и развитие човешките



ресурси и утвърждаване на нов тип фирмена култура в ЕМА ООД. След
внимателен анализ на постигнатите резултати при експерименталното
прилагане и направените препоръки от независимия външен мониторинг,
проектния екип извърши актуализация на модела и приложимия
инструментариум.

Със заповед на Управителя от 31.12.2018 година иновативния модел за
управление и развитие на човешките ресурси е въведен в ЕМА ООД, като
са определени сроковете и отговорните за това лица.

В заключение
В рамките на проекта разработихме този иновативен, комплексен модел
за управление и развитие на човешките ресурси в ЕМА ООД, като
трансферирахме и обогатихме съществуващ опит в страни от ЕС,
съобразихме го с индивидуалните нужди на заетите лица и
потребностите на работодателя.

Като съвкупност от социални иновации, моделът допринася за постигане
на устойчива заетост, подобряване качеството на работната сила,
работните места, условията на труд.

Моделът подкрепя изграждането на капацитет в ЕМА ООД за успешно
справяне с предизвикателствата на динамично променящата се социална,
икономическа и технологична среда.

Моделът е базиран на новите технологии като средство за комуникация и
демонстрира висока степен на ефективност, устойчивост и рентабилност.
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