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Увод 

 

„Разходете се по коридорите на вашата организация. От всеки 

сто човека, които срещнете, петнадесет ще знаят каква е главната 

задача на организацията ви. А само шест от тях ще знаят каква е 

собствената им роля за осъществяването на тази задача. Шестима от 

сто обаче не са достатъчни, за да преведат отбора през планината от 

предизвикателства”1. 

В ситуация на криза се оказва, че шестимата знаещи се губят в 

промените и обикновено настава паника и хаос. 

В настоящата разработка ще бъдат разгледани възможностите и 

алтернативите, които стоят пред управлението на човешките ресурси в 

публичната сфера в ситуация на криза, ролята на звеното или 

експертите по човешки ресурси, както и ролята на мениджърите или 

ръководителите. Ще бъде направен опит де се представи системният 

подход в решаването на кризисни задачи в организацията и съответно 

начинът за взаимодействие на специалиста в областта на 

управлението на персонала с непосредствените ръководители на 

служителите. 

 

 
Криза и ефективно управление 

 

Като начало е редно да се изясни, че думата „криза” произхожда 

от гръцки и означава „присъда”, решение по някакъв въпрос или в 

съмнителна ситуация2. В тази връзка, в една примерна ситуация като 

основни причини за изпадането на дадена организация в кризисно 

състояние могат да се посочат различни причини, като грешки в 

разбирането и анализа на пазарната ситуация, неумение за ефективно 

                                                 
1 Кови, Ст, Б.Уитман, Предвидими резултати в непредвидими времена, Кибеа, 2010, 

стр.22 

2 Ярних, В.И., Успешно управление в условия на криза, Софт Прес , 2007, стр.10-20 



 3 

управление на организацията, лош мениджмънт, слаба 

организационна култура, липса на себеуважение3 и уважение към 

организацията. Причините може да са комплексни. 

Важно е да бъдат изяснени основните въпроси като: 

- Какво е организационна криза? 

- Какви кризи има в организацията? 

- При какви условия възникват и в какво се изразяват? 

- Каква е ролята на ръководството в ситуация на криза? 

- Какви са най-честите усложнения възникващи в работата при 

служителите на една организация? 

- Каква е ролята на индивидуално равнище? Какви са 

„принципите” и „ноу-хауто”4 на организацията в ситуации на 

криза? 

Отговорите на тези въпроси във всяка публична организация ще 

помогнат за цялостното формулиране на проблема и успешното му 

разрешаване. 

По отношение на всяка организация кризата представлява 

период на нестабилност, условия за настъпване на сериозни промени. 

Резултатът от това може да бъде краен – или неблагоприятен, или 

положителен. Но при всяка вероятност кризата е заплаха за 

оцеляването на организацията. В случай на трайно лоши резултати 

основното внимание е насочено към регулирането на финансовите и 

правни механизми в рамките на антикризисно управление. От друга 

страна, променящата се роля на потребителя5 е подходяща почва за 

разширяване на влиянието на описаните симптоми на кризата. 

Ето как обикновено се отразява това: 

                                                 
3 Атали, Ж., Да оцелеем в кризите., Рива, 2011, стр.64-66 

4 Атали, Ж., цитирано произведение, стр.130 и следващи 

5 Прахалад, С.К., В.Рамасвами, Бъдещето на конкуренцията, Класика и стил, 2009, 

стр. 19 
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- по отношение на персонала се провежда една непопулярна 

практика, а именно съкращаване на щата с цел намаляване на 

разходите; 

- при тежки условия на финансова нестабилност в 

организацията страда сферата на контрол на системата за управление 

на човешките ресурси6. 

Безспорно значим за публичната администрация момент е, че 

управлението на човешките ресурси трябва да се премести на едно от 

първите места в приоритетите и да стане една от първостепенните 

задачи. С други думи – да се действа бързо и решително и да се 

поставят хората на първо място7. 

Затова е редно да се отбележат условията за възникване, 

факторите и възможните пътища на развитие и усъвършенстване на 

системата за управление на човешките ресурси. Възможните 

възложени нови задачи в ситуация на справяне с кризата изискват 

обичайно нови умения, подход, знания и действия, което пък от своя 

страна води често до смяна на персонала. Назначават се нови кадри, 

старите напускат. Търси се ефективен начин за възстановяване на 

щетите. Само че, както се изразява Рикардо Семлер, „Изведнъж 

осъзнах, че времето трябва да се мери с години и десетилетия, а не с 

минути и часове. Невъзможно е да се разбере животът и неговата 

огромност и сложност, ако непрекъснато се взираме в брояча на 

минутите”8. С други думи, управлението на човешките ресурси в 

ситуация на криза е барометър за адекватна и стратегически насочена 

управленска практика. 

                                                 
6 Ярних, В.И, цитирано произведение 

7 Бъртън, Л., Р. Люки, Управление на кризи, Харвард Бизнес Ревю, Класика и стил, 

С., 2007, стр. 87-92 

8 Семлер, Р., Маверик, Историята на успеха на най-необикновеното работно място в 

света, Жанет 45, 2011, стр. 98 
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Въпросът е, когато настъпи криза в организацията да се изясни 

при какви условия възниква тя и как се развива? 

В този случай може да наблюдаваме проблеми свързани с: 

• изпълнение на плановете на организацията; 

• мениджмънтът на организацията има трудности с контрола 

над изпълнението и качеството на работа страда; 

• отдръпване на клиенти недоволни от качеството на 

обслужване; 

• трудности при подбора на персонал и загуба на имидж в 

качеството си на коректен работодател; 

• проблеми при определяне на целите и дейностите при 

наличието на няколко управляващи фигури; 

• неумение да се дефинира ясно и точно възникналия 

проблем; 

• спадане на нивото на мотивация9; 

• увеличаване на нивата на стрес и на конфликтност в 

организацията. 

Кризите могат да имат многообразни причини за появата им в 

жизнената дейност на организацията: 

• задачите за съществуването на организацията; 

• технологиите на работа; 

• управленческите процеси и структури; 

• организационната култура; 

• човешките ресурси. 

Като цяло факторите, които могат да провокират една кризисна 

ситуация, са много и от най- различен характер. Защото тя не 

настъпва внезапно, вътрешните и външните проблеми на 

организацията обикновено се натрупват10. 

                                                 
9 Виж повече в - Василев, В, Съвременни мотивационни техники и приложението им 

в публичната администрация, ЮЗУ Н.Рилски, Бл, 2010 

10 Ярних, В.И, цитирано произведение 
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 В наши дни рискът от появата й е огромен и справянето със това 

положение изисква отлична подготовка, опит, контакти, съвместна 

екипна дейност и умение за вписване в промяната и нейното 

управление11. 

Когато говорим за зараждане на криза в организацията, 

вариантите за изход от нея обикновено са ограничени. Първият 

потенциален начин е управляващите лица да се възползват от кризата 

и да въведат нова политика и структурни изменения. По този начин да 

се потърси и постигне напредък в развитието на организацията. Тук 

обаче особено опасни са т. нар данък и дивидент „доверие”12. Всяка 

грешно представена промяна в посока неефективно управление на 

човешките ресурси е своеобразна „бомба със закъснител” и 

следователно трябва внимателно и грижливо да се комуникират 

всички промени в организацията. 

Необходим е цялостен анализ на работата на организацията. 

Както се изразява Джак Уелч: „да получим яснота по въпроса точно 

колко конски сили придвижват всяка инициатива”13. Дори детайлите 

са от значение, за да се намери най-качественият и безболезнен 

подход за положително развитие. 

В икономически турбулентни времена мениджмънта на всяка 

организация трябва да осигури способност за понасяне и 

преодоляване на неочаквани удари, както и за възползване от 

неочаквани възможности. Това означава, че в условия на 

турбулентност основите се нуждаят от добър мениджмънт14. 

Личностните качества на ръководителя трябва да бъдат придружени с 

                                                 
11 Атали, Ж., цитирано произведение, стр. 56 и следващи 

12 Кови, Ст, Б.Уитман, Предвидими резултати в непредвидими времена, Кибеа, 2010, 

стр. 58 

 

13 Уелч, Дж., Дж. Бърн, Джак. Направо от сърцето. Класика и стил., 2005, стр. 223 

14 Котлър, Ф., Дж. Каслионе, Хаотика. Мениджмънт и маркетинг в епохата на 

турбулентността, Локус, 2009, стр. 68 
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правилно разбиране на ситуацията, в която му се налага да вземе 

решения. 

Норман Аугустин извежда шест етапа в управлението на кризата, 

които са приложими в мениджмънта на човешките ресурси и предлагат 

добра възможност за адекватен поглед върху кризите. Етапите са15: 

1. Избягване на кризата – утвърждаване на практики за 

полагане на усилия за преодоляване на „подводните” камъни в 

работата с персонала и утвърждаване на позитивни практики на 

изследване на дейностите по управление на човешките ресурси; 

2. Подготовка за управление на кризата – разгръщането на 

организационни, гъвкави и динамични процедури за реакция в 

сферата на човешкия капитал /подбор, оценка, възнаграждение/; 

3. Разпознаване – подготовка за „кризисен одит” и извеждане 

на потенциалното влияние на кризата /например – липса на конкретни 

специалисти на трудовия пазар/; 

4. Съдържание – непосредствената работа по овладяване на 

кризисната ситуация, в която основна роля играят системите за 

комуникация и обратна връзка и тяхната настройка на режим 

„прозрачност и откритост”; 

5. Разрешаване – водеща роля в този етап са безспорно 

лидерските качества на отделни служители, умението за управление 

на емоциите, хладнокръвните реакции; 

6. Поуки – очертаването на своеобразния преглед на 

кризисната ситуация, на предприетите мерки и действия, като е 

желателно това описание и извлечени поуки да имат формална, 

писмена форма. 

В наши дни, за да оцелее една организация тя трябва да 

променя своето лице – методите, плановете и визията си. Новите 

открития и изобретения изместват стандартните начини на работа. 

Формулата за успешни резултати е в постоянната динамика. 
                                                 
15 Аугустин, Н., Управлявай кризата, Харвард Бизнес Прес, 2009г., стр. 23 и 

следващи 
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Организацията наподобява на жив организъм, който извършвайки 

своите действия се насочва към развитие или упадък. Първи сигнал за 

промяна е действието на сили, външни по отношение на 

организацията. Постепенно промените в технологиите, методите и 

начините на работа се виждат в организациите на конкурентите и 

партньорите. Налице са нови стандарти за качество, време и работа. 

Мениджърите са изправени пред предизвикателството да търсят 

алтернативи за повишаване стандарта в собствената си територия, за 

напредък и изграждане на организационна стабилност. Затова 

управлението на персонала в условията на криза е проблем изискващ 

гъвкавост и деликатност. 

 

Ролята на мениджърите за успешно справяне с кризите16 

 
Мениджърите, които успешно се справят с кризисните ситуации, 

са решителни. Могат да реагират бързо, но най-голямото им умение е 

да осигуряват процеса на вземане на решения. Те: 

- Диагностицират ситуацията; 

- Формулират и конкретизират целите; 

- Формулират хипотези; 

- Събират факти; 

- Анализират фактите; 

- Обсъждат възможните начини на действие; 

- Оценяват възможните начини на действие; 

- Вземат решения; 

- Изпълняват решения; 

- Контролират изпълнението. 

Мениджърите, които действат ефикасно в кризисни ситуации, 

преминават през етапите с по-бързо темпо, като използват собствения 

си опит и интелект и този на сътрудниците и най-важно – те са 

хладнокръвни. Не изпадат в паника, никога не реагират прекомерно, 

                                                 
16 Рибарска, Е., В. Василев, Публичен мениджмънт, Бл, 2009, стр. 132-133 
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не губят самообладание. Всъщност те съзнателно забавят темпото, 

когато е възможно, за да създадат впечатление, че всичко е под 

контрол и се развива по план и накрая може би най-важното – те са 

лидери – вдъхновяват членовете на екипа, насърчават усилията им, 

вдъхват увереност в успешния изход от кризисната ситуация. 

В периода на кризи хората търсят лидера, който да ги преведе 

през кризисната ситуация. 

Лидерът притежава силата на обединява хората за екипни 

действия. Самият факт, че са ангажирани с нещо полезно, облекчава 

напрежението, намалява страха, спомага за решаване на кризата. 

Лидерите действат като: 

- са публично ангажирани – показват, че някой е поел 

отговорност и работи за нормализиране на обстановката; 

- преобръщат страха в позитивно действие; 

- проявяват бдителност – следят внимателно развоя на 

ситуацията, отчитат значението на новата информация; 

- фокусират се върху приоритетите – първо се уверяват, че 

хората са в безопасност; 

- преценяват и реагират на онова, което е в техния контрол 

– пренебрегват онова, което не могат да променят; 

- нарушават правилата, когато е необходимо; 

- елиминират всевъзможните спекулации, клюките и 

слуховете. 

Най-важното за лидера е, че създава у хората истинско чувство, 

че те са част от решението на проблема и че те са онези, които 

подобряват нещата. 

Кризата за всяка организация е проверка на здравината 

на всички съединения вътре в организацията, на 

вътрешноорганизационните комуникации и най-важното – на 

персонала на организацията17. За извеждане от криза на една 

                                                 
17 Ярних, В.И, цитирано произведение, стр. 131 
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организация се изисква формирането на нова ценностна система. Тя 

трябва да е подплатена със здрав разум, мъдрост, доверие, 

решителност. Кризата в организацията е своеобразна проверка на 

организационната конструкция и определя способността й за 

самосъхранение и прогрес. 
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