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ЛИДЕРСТВО, ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ  
И ЕФЕКТИВНОСТ

ГРУПОВО-ДИНАМИЧЕН ПОДХОД КЪМ ОРГАНИЗАЦИОННО 
РАЗВИТИЕ В СИСТЕМИ С ВИСОКА ЗАСТРАШЕНОСТ

Д-р Марин Игнатов
Консултант към Международната агенция за атомна енергия, Виена, 

Австрия
aon.914588916@aon.at

GROUP DYNAMICS APPROACH TO ORGANIZATION 
DEVELOPMENT IN HIGH RELIABILITY SYSTEMS

Marin Ignatov, PhD
Senior Consultant, International Atomic Energy Agency, Vienna, Austria

Резюме: Всички управленски и контролни дейности в системи с висока 
застрашеност са структурирани. Трудовите задачи са изрично формулирани и 
подредени в чек-листи, процедури и наръчници с нормативен характер. Има 
емпирични доказателства, обаче, че изричните правила не винаги се следват 
дори в такава изключително регулирана среда. Като прилага подхода на гру-
повата динамика, авторът разкрива взаимовръзката между явните и скрити 
поведенчески норми. Описват се елементи от организационно развитие в сис-
теми с висока застрашеност (ядрени централи, предприятия за обогатяване 
на ядрено гориво), които включват улесняване на поверителен обмен на ин-
формация в групово-динамична среда на основата на принципа „тук и сега“. 
Разглежда се влиянието на редица имплицитни поведенчески норми, особено 
като предиктори за безопасно поведение на индивидуално ниво. Нарушава-
нето на такива регулативно-значими имплицитни норми се санкционира по 
много специфичен начин – чрез социален присмех и отхвърляне. И обратно, 
следването на имплицитни норми води до популярност и подобрение на ста-
туса. В това се крие и тяхната потенциална опасност особено в системи с 
висока застрашеност.

Ключови думи: групова динамика, имлицитни норми, организационно 
развитие, безопасно поведение,системи с висока застрашеност

Abstract: All control and steering activities in high reliability systems are 
structured. The explicit work task structuring is based on omnipresent checklists, 
procedure manuals and other regulations. Both theoretical and empirical evidence 
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is presented, however, that the explicit rules are not always followed even in such 
extremely regulated environments. Applying the group dynamics approach, the in-
terrelationship between explicit and implicit behavioural norms is examined. The 
iterative correction process that is recommended includes collecting and analysing 
data, and facilitating the confidential exchange of information in group settings of 
‘here and now’. Implicit norms are predictors of safe performance at the individual 
level. The violation of implicit norms is usually sanctioned in a very specific way – 
through social ridicule and rejection. In contrast, the observance of implicit norms 
leads to acknowledgment, popularity, and a gain in status. Implicit norms evolve 
through repeated reinforcement of behaviour in specific situations. Hence, implicit 
norms are problematic, and an eventual risk factor in high reliability systems.

Keywords: Group dynamic approach, implicit norms, organization develop-
ment, safe performance, high reliability systems
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THE GOOD PARENT METAPHOR: CONTRIBUTIONS TO 
UNDERSTAND LEADERSHIP PROCESSES

Catarina Brandão, PhD
Faculty of Psychology and Education Sciences of the University of Porto

Е-mail: catarina@fpce.up.pt

Abstract: This paper adopts the perspective that leaders, like parental figures, 
play a guiding, mentor and caregiver role, holding a higher position towards subor-
dinates. Good leaders or supervisors, such as good parents, are responsive, support-
ive and seek to promote the autonomy of subordinates. They promote conditions 
for the subordinates’ personal development, to acquire knowledge and to have an 
active participation in the workplace. They also set limits and rules, they are flex-
ible and they do not judge (Popper & Mayseless, 2003). I propose to discuss the 
value of understanding leadership processes as reflecting the dynamics of the self 
between individuals and the importance for leaders to develop self-awareness re-
garding who they are in relation to others in the workplace and the challenges they 
face in order to regulate their own and their subordinates’ self-defence system, 
promoting the experience of wellbeing and the capacity to explore.

Keywords: Leadership, subordinates, dynamics of the self, self-defence sys-
tem
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 
ВОВЛЕЧЕНИЯ ЛЮДЕЙ В РЕЛИГИОЗНЫЕ ГРУППЫ  

(ПО МАТЕРИАЛАМ ПОВЕДЕНЧЕСКОГО ИНТЕРВЬЮ)

Доц. д-р Алмат Нурадинов
Евразийски национален университет „Л. Н. Гумилева“, Казахстан

Проф. д-р Бойко Ганчевски, д.пс.н.
Академия на МВР

Е-mail: bganchevski@icloud.com

ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGICAL FACTORS OF HUMAN 
INVOLVEMENT IN RELIGIOUS GROUPS

(BASED ON THE BEHAVIORAL INTERVIEWS)

Assoc. Prof. Almat Nuradinov, PhD
Euroasian National University, Astana, Kazakhstan

Prof. Boyko Ganchevski, PhD, Dsc
Academy of MI, Sofia, Bulgaria

Abstract: This paper presents the results of research involving human factors 
in the different religious groups based on the behavioral interviews of experts 
dealing with religious and political extremism and terrorism in Kazakhstan and 
suffered from the effects of the various religious groups and sects. The results of 
the analytical and empirical studies of religious-political situation in Kazakhstan, 
factors of involving in the various religious groups, psychological mechanisms of 
involving, the ways of organization of their prevention and rehabilitation.

Keywords: Religious extremism and terrorism, techniques for involving, 
religious situation, religious movements
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ЕВОЛЮЦИЯ НА МОДЕЛИТЕ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Проф. д-р Георги Карастоянов
Катедра „Лидерство“, Военна академия „Г. С. Раковски“, гр. София

Е-mail: karastoyanov@abv.bg

DEVELOPMENT OF DECISION MAKING MODELS

Prof. Georgi Karastoyanov, PhD
Leadership Depatament, G. S. Rakovski Defense College

Резюме: В доклада се изследва развитието на моделите за вземане на 
решение, като се анализират моделът на нормативната рационалност, моде-
лът на ограничената рационалност, моделът на изкривената рационалност и 
моделът на екологичната рационалност. Обосновава се модел на дуалната 
рационалност при вземането на решение, който отчита влиянието на емоци-
ите, мотивите, вярванията и нагласите за по-пълно разбиране на процеса на 
вземане на решение.

Ключови думи: вземане на решение, модел на нормативната рационал-
ност, модел на ограничената рационалност, модел на изкривената рационал-
ност, модел на екологичната рационалност

Abstract: The paper investigates the development of decision making 
models. Models of normative rationality, bounded rationality, biased rationality, 
and ecological rationality were analized. It was argued that a dual rationality 
model, considering the role of emotions, motives and believes, would be a more 
comprehensive approach to a better understanding of decision making process.

Keywords: Decision making, normative rationality, bounded rationality, 
biased rationality, ecological rationality, dual rationality
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ПРИНЦИПИ НА СТРАТЕГИЧЕСКОТО ЛИДЕРСТВО

Проф. д-р Тодор Танев, д.п.н.
СУ „Св. Климент Охридски“
Е-mail: todor.tanev@gmail.com

PRINCIPLES OF STRATEGIC LEADERSHIP
Prof. Todor Tanev, PhD, DSc

Sofia University „St. Kliment Ohridski“

Резюме: Класическата организационна теория не прави ясна разлика 
между лидерството на различните равнища на управление. Този доклад фор-
мулира система от основополагащи принципи на стратегическото лидерство 
само по себе си, които го отличават от същността на лидерството на по-ниски-
те равнища на управление (тактическо и оперативно). Изходните постановки 
на анализа очертават стратегическото лидерство като обърнат процес от бъ-
дещето към настоящето, т.е. определяне на сегашните конкретни цели от по-
зициите на споделените намерения за бъдещото устойчиво развитие, а не като 
фиксиране на сегашните цели въз основа на минали тенденции или текущи 
проблеми. Тезата е, че позитивното справяне с несигурностите, изпълващи 
далечното бъдеще на стратегиите (т.е. възприятието им като възможности, 
а не рискове), почива на общите принципи на фракталната геометрия, като 
самоподобие, итерация, дробна размереност и пр. Те не са прилагани до мо-
мента към специфичната област на лидерството, но може да се предположи, 
че и тук, както в други области, те могат да намалят неопределеността при 
целеполагането. Хипотезата е, че теоретичните принципи на фракталната ге-
ометрия водят до няколко по-конкретни основни принципа на стратегическо-
то лидерство (интегритет, темпоралност, съгласие и пр.), които посредничат 
между общото сценарно стратегическо планиране и конкретната лидерската 
практика. Известно доказателство на хипотезата се търси в актуални случаи 
от балканската политика.

Ключови думи: стратегическо лидерство, сценарно планиране, фрактал-
на геометрия, несигурности

Abstract: Classical organizational theory makes no clear distinction between 
leadership at the various levels of management. This paper formulates a system 
of fundamental principles of strategic leadership by itself that set it apart from the 
essence of leadership at lower levels of government (tactical and operational). The 
input of analysis is the concept of strategic leadership as a backward future – pres-
ent oriented process, i.e. one that determines current ends on the basis of shared 
intentions for future sustainable development, rather than a process of fixing pres-
ent goals on the basis of either past trends or current problems. The main thesis is 
that the positive coping with uncertainties within distant future strategies (i.e. their 
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perception as opportunities rather than risks) is based on the general principles of 
fractal geometry, such as self-similarity, iteration, fractional dimension, etc. These 
principles have not been applied so far to the specific area of leadership; however, 
it can be assumed that they can reduce uncertainty in goal setting also in this new 
area as they did in other applications. The hypothesis thus derived is that fractal 
geometry’s theoretical principles lead to the formulation of several more specific 
principles of strategic leadership (integrity, temporality, consent, etc.) that medi-
ate between scenario strategic planning and leadership practice. Some proof of the 
hypothesis is sought in actual cases of Balkan politics.

Keywords: Strategic leadership, scenario planning, fractal geometry, uncer-
tainties
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ЛИДЕРСТВО И КОМУНИКАЦИЯ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Проф. д-р Толя Стоицова, д.пс.н.
Нов български университет

Е-mail: tstoitsova@nbu.bg

LEADERSHIP AND COMMUNICATION IN ORGANIZATIONS

Prof. Tolya Stoitsova, PhD, DSc
New Bulgarian University

Резюме: В доклада се разграничават и обсъждат видовете комуникации 
по вертикала и хоризонтала. Без да се пренебрегва формалната комуникация, 
акцент се поставя върху неписаните общи и специфични правила за общува-
не. Засяга се проблемът за тяхното познаване, трениране и повишаване рав-
нището на комуникативна компетентност. Комуникативните умения на слу-
жителите в организацията се свързват както с ефективността на лидерството, 
така и с цялостното развитие на организацията. В условията на мобилност, 
глобализация и възникването на мултикултурни организации се представя и 
щрих на проблемите в комуникацията на междукултурно равнище.

Ключови думи: правила на общуване, комуникативна компетентност, 
лидерски умения, ефективност на организацията

Abstract: In the talk different types of vertical and horizontal communication 
are distinguished and discussed. Not neglecting the formal communication, 
emphasis is placed on the unwritten general and specific rules of communication. 
Discussion covers the problem of their knowledge, training and raising the 
level of communicative competence. Communication skills of employees in 
the organization are linked to both – the effectiveness of the leadership and the 
overall development of the organization. In terms of mobility, globalization and 
the emergence of multicultural organizations some problems in communication on 
intercultural level are presented.

Keywords: Communication rules; communicative competence; leadership 
skills; effectiveness of organizations
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LEADERSHIP COMPETENCIES AND EDUCATION

Assoc. Prof. Marija Karavidic, PhD
Е-mail: cukanovickaravidicmarija@gmail.com

Academician Slavko Karavidic, PhD, Full Professor
Assistant Prof. Dusan Cogoljevic, PhD

Faculty of Business Economics and Entrepreneurship, Belgrade, Serbia

Abstract: Leadership has become a desired and highly valued aptitude. 
Without strong interpersonal skills, knowledge, emotional intelligence and other, a 
scale between managers and successful leader cannot be skipped. How to become 
a successful leader? What makes up leadership competencies? How to acquire 
and develop leadership competencies? Does one eventually become a leader or 
is a leader born? We will try to give the answers to the questions on the basis of 
theoretical and empirical research. A good leader is unquestionably something one 
becomes, due to inevitable innate characteristics and abilities for the leadership 
position. Personality traits and abilities can be largely inherited, but only with 
education and continuous learning is it possible to develop the necessary leadership 
competencies – to build an intellectual and creative potential. This paper proves that 
structural and leadership competences make up the creative power of knowledge, 
skills, social skills, intellectual resources and personality traits, the moral force of 
leaders.

Keywords: Leadership, leadership competencies, education, learning
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ЗА РОЛЯТА НА СИТУАЦИЯТА, СОЦИАЛНАТА СРЕДА И 
ПОСЛЕДОВАТЕЛИТЕ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЛИДЕРСКИ 

ПРОФИЛИ

Доц. д-р Албена Танева
СУ „Св. Климент Охридски“

Е-mail: albena.taneva@gmail.com; taneva@phls.uni-sofia.bg

THE ROLE OF THE SITUATION, THE SOCIAL ENVIRONMENT AND 
FOLLOWERS IN BUILDING LEADERSHIP PROFILES

Assoc. Prof. Albena Taneva, PhD
Sofia University „St. Kliment 

Резюме: Една от най-важните разлики в концептуалното разбиране за 
лидерството е доколко този процес се свежда до онова, което прави лидерът 
и доколко се схваща като явление на социалните отношения. За лидерството 
и особено за политическото лидерство, публичността е иманентно необходи-
ма същност. Политическото лидерство се случва в публична среда. То черпи 
енергия от нея и резултатите от дейността му се легитимират от признанието 
отново в публичната сфера. Следователно, промените в публичната среда се 
отразяват съществено върху цялостното присъствие на лидера. Въпросът за 
публичността е предмет на постоянен и многостранен интерес. Динамика-
та на социалната ситуация подбужда към подобни търсения. От една страна 
се наблюдават опити за манипулация на публичната среда в демократичния 
свят, които пораждат опасения за нежелани системни промени. От друга 
страна, понятието за публичността се приема аксиоматично положително. 
Възможно ли е обаче определени нейни аспекти да бъдат деформирани и упо-
требени деструктивно спрямо собствената ѝ същност? Докладът се спира на 
значението на ситуацията и социалната среда, както и на характеристиките на 
последователите като фактор за лидерска изява и формиране на определени 
лидерски профили.

Ключови думи: лидерски процес, публична среда, политическо лидер-
ство, административно лидерство, последователи

Abstract: One of the most important differences in the concept of leadership 
is to what extent this process is limited to the behavior of the leader and how far 
is perceived as a phenomenon of social relationships. The public environment is 
inseparable part of the process of leadership and particularly of the process of 
political leadership. The leadership happens in a given situation – draws its power 
from it and the results of its activities are legitimized by the recognition again 
publicly. Therefore, changes in the public environment significantly affect the 
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overall presence of the leader. The question about the specificity of the situation 
and of public environment is subject to constant and multifaceted research. The 
dynamics of this environment incites such searches. On the one hand there have 
been attempts to manipulate public environment which give rise to concerns about 
adverse changes in the conditions of democratic systems. On the other hand, the 
concept of publicity / visibility is considered axiomatic positive. Is it possible, 
however, certain aspects of it to be distorted and used destructively against its own 
nature? The paper focuses on the concepts of situation and social environment 
and on the characteristics of followers as a factor for leadership performance and 
shaping of certain leadership profiles.

Keywords: Leadership process, public environment, political leadership, 
administrative leadership, followers
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ОРГАНИЗАЦИОННА ЕФЕКТИВНОСТ И МОТИВАЦИЯ НА 
УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

Проф. Снежана Илиева, д.пс.н 
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 Е-mail: sn_ilieva@abv.bg 
Д-р Ирина Топузова

 Югозападен Университет „Неофит Рилски“
Е-mail: irinatopuzova@gmail.com

ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS AND MOTIVATION OF 
UNIVERSITY LECTURERS

Prof. Snezhana Ilieva, DSc,
SofiaUniversity “St. Kl. Ohridski”

Irina Topuzova, PhD,
South-West University “Neofit Rilski”

Резюме: Целта на изследването е да се установи влиянието на фактори-
те, които допринасят за организационната ефективност, върху мотивацията 
на университетски преподаватели. Изследвани са 218 преподаватели, от кои-
то 55% жени и 45% мъже от пет утвърдени университета в страната. Факто-
рите за организационна ефективност се отнасят до целите, структурата, въз-
награжденията, взаимоотношенията, поддържащите механизми, лидерството 
и отношението към промяната. В резултат на факторен анализ са изведени 
следните аспекти на мотивацията за работа на университетските преподава-
тели: доходи, съдържание на работата, взаимоотношения и управление на 
университета, автономия и отговорност. Резултатите от регресионния анализ 
сочат, че поддържащите механизми в организацията оказват влияние върху 
аспектите на вътрешната мотивация – съдържание на работата, автономия и 
отговорност. Системата на възнаграждения е предиктор на външната моти-
вация на университетските преподаватели, свързана с доходите, взаимоотно-
шенията и управлението. Отношението към промяната, извършвана в орга-
низациите, не влияе на нито един аспект на мотивацията на преподавателите.

 
Ключови думи: организационна ефективност, мотивация, академичен 

състав, промяна, характеристики на работата

Abstract: The main aim of this study is to determine the influence of factors 
that contribute to organizational effectiveness on the motivation of university 
professors. Were studied 218 university professors, of which 55% women and 
45% men of five established universities in Bulgaria. The factors for organizational 
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effectiveness relate to the objectives, structure, rewards, relationships, support 
mechanisms, leadership and attitude towards change. As a result of factor analysis 
were derived following aspects of the motivation of the university professors: gains, 
content of the work, relationships and management of university, autonomy and 
responsibility. The results from regression analysis show that support mechanisms 
in the organization impact on aspects of intrinsic motivation. The system of 
remuneration is a predictor of extrinsic motivation of university teachers. Attitudes 
to change carried out in organizations does not affect any aspect of the motivation 
of teachers.

 Keywords: organizational effectiveness, motivation, academic staff, change, 
job characteristics
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КАК ДЕЦАТА ИЗБИРАТ ЛИДЕРИТЕ В СВОЯ КЛАС?  
(ИЗСЛЕДВАНЕ НА КАЗУСИ)

Антоанета Гетова, докторант
 СУ „Св. Климент Охридски“

Е-mail: tony22a@gbg.bg

HOW THE CHILDREN CHOOSE THE LEADERS IN THE CLASSROOM 
(CASE STUDY)

Antoaneta Getova, PhD Student
 Sofia University “St. Kliment Ohridski

Резюме: Докладът представя резултатите от социометрично изследване 
на два класа в начално училище в рамките на две учебни години и настъпи-
лите промени в отношенията между децата. Основен акцент на изследване-
то е доколко има припокриване между лидерите, определени по училищни 
критерии (деца с отличен успех и добро поведение в училище), и лидерите, 
определени на база връзките между децата в групата.

Ключови думи: социометрична карта, лидерство, нагласи

Abstract: The results of sociometric survey of two classes in the lower grade are 
presented in this analysis. The main topic of thе survey is if there is correspondence 
between the leaders defined by the school criteria (high results and good behaviour) 
and the leaders defined trough the connections between the children in the groups.

Keywords: Sociometric map, leadership, attitudes
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ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ ФАКТОРИ ВЪРХУ 
ПОДХОДИТЕ ЗА ВЗЕМАНЕ НА ЕТИЧНИ РЕШЕНИЯ

Яна Чакърова, докторант
Катедра „Социална, трудова и педагогическа психология“

СУ „Св. Климент Охридски“
Е-mail: yana.chakarova@gmail.com

THE INFLUENCE OF THE ORGANIZATIONAL FACTORS ON THE 
APPROACHES TO ETHICAL DECISION-MAKING

Yana Chakarova, PhD Student
 Department “Social, Work, Educational Psychology”

Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Резюме: Докладът има за цел да изследва влиянието на организацион-
ните фактори върху подходите за вземане на етично решение в организа-
ционна среда, като се използват данни от 303 анкетирани лица. Резултатите 
констатираха влияние на типа организация, стажа и позицията в йерархията 
върху етичното или неетично поведение на служителите в организациите. В 
организациите, в които действията на ръководителите са съобразени с етич-
ния кодекс на поведение и имат организационни култури със строго норма-
тивна структура, се постига по-голямо съгласие относно това кое е етично и 
кое е неетично поведение.

Ключови думи: етично вземане на решение, организация

Abstract: The primary goal of this report is to analyze the influences on 
the organizational factors on the approaches to ethical decision making in an 
organizational environment, using survey data collected from 303 representatives. 
It was found influence on ethical/ unethical behavior by the type of organization, 
service and position in the hierarchy. In the organizations in which the actions of 
managers are consistent with the ethical code of conduct and have organizational 
cultures with strict regulatory structure will achieve greater consensus on what is 
ethical and what is unethical behavior.

Keywords: Еthical decision-making, organization
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ПРОБЛЕМИ И ОСОБЕНОСТИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИОННОТО 
РАЗВИТИЕ НА ДОБРОВОЛЧЕСКИ ПУБЛИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ДЕЙСТВАЩИ В СФЕРАТА НА ОПАЗВАНЕ НА СИГУРНОСТТА

Ясен Цветков, докторант
 Катедра „Публична администрация“, УНСС

Е-mail: yasen.tsvetkov@abv.bg

PROBLEMS AND FEATURES OF THE ORGANIZATIONAL 
DEVELOPMENT OF THE PUBLIC VOLUNTARY ORGANIZATIONS 

ACTIVE IN THE FIELD OF SECURITY PROTECTION

Yasen Tsvetkov, PhD Student
Department „Public administration“, UNWE

Резюме: Тази разработка засяга пряко голяма част от проблемните обла-
сти, които ще бъдат коментирани на настоящата конференция. При разглеж-
дането на дейността на доброволните публични организации, опериращи в 
сферата на сигурността, е задължително да бъдат коментирани и проследени 
отделните компоненти на тяхното развитие като например – организацион-
на психология, управление на човешките ресурси, квалификация на кадри-
те, социална роля за опазването на сигурността, административен капацитет, 
нормативна уредба и др. В наименованието на тематичното направление се 
крие може би най-достоверната характеристика на целите и функциите, кои-
то стоят на дневен ред пред доброволните формирования– „Лидерство, ор-
ганизационно развитие, ефективност“. Не на последно място тематиката за 
доброволните структури в сферата на сигурността е сравнително нова за бъл-
гарската научно-експертна общност и институционален апарат и това обусла-
вя нуждата от провеждане на все по-задълбочени изследвания в тази посока.

Ключови думи: Публични доброволни формирования, организационно 
развитие, политики за насърчаване на доброволчеството, доброволчеството в 
България, мотивация, сигурност

Abstract: This directly affects a large part of the problem areas that will be 
discussed at this conference. Very important element of the reviewing of the activities 
of voluntary public organizations, which are operating in the field of security is to 
be commented and tracked the individual components of their development such as 
– organizational psychology, human resource management, training of personnel, 
social role in the security protection, administrative capacity, legislation, etc. In 
the name of thematic direction lies perhaps the most reliable characteristic of the 
objectives and functions of the voluntary formations. –„Leadership, Organizational 
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Development, Efficiency“. Last but not least – the topic of the voluntary structures 
the security protection is relatively new to the Bulgarian scientific and expert 
community and institutional apparatus. This determines the need to conduct more 
thorough research in this direction.

Keywords: Public voluntary formations, organizational development, policies 
to promote volunteering, volunteering in Bulgaria, motivation
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ИНОВАТИВНИТЕ ПОЛИЦЕЙСКИ ЛИДЕРИ И ИЗГРАЖДАНЕТО НА 
ЕФЕКТИВНИ СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

Гл. ас. д-р Светлозар Марков
Академия на МВР

Е-mail: smarkonius@gmail.com

INNOVATIVE POLICE LEADERS AND BUILDING OF EFFECTIVE 
SOCIAL NETWORKS

Assistant Prof. Svetlozar Markov, PhD
Academy of the Ministry of the Interior of Bulgaria

Резюме: Докладът разглежда влиянието на трите вида социални мрежи 
– оперативни, лични и стратегически върху полицейските лидери. Прави се 
оценка на факторите, оказващи влияние върху полицейските лидери в съвре-
менните условия – новото поколение офицери и технологични иновации. В 
доклада се прави предложение творчески настроените полицейски служите-
ли, които се справят най-добре с работата си, да бъдат насърчавани да използ-
ват проблемно ориентирани подходи и да се експериментира с технологични 
инструменти, с цел създаването на по-ефикасни и ефективни правоприлага-
щи органи.

Ключови думи: полицейски лидер, социална мрежа, социален капитал, 
поколение „Z“

Abstract: The report examines the impact of the three types of social networks 
– operational, personal and strategic on police leaders. An assessment of the factors 
affecting police leaders in modern conditions is also made with particular focus 
on the new generation of officers and technological innovation. The report does 
offer creative minded police officers who do the best work to be encouraged to use 
problem-oriented approaches and to experiment with technological tools in order 
to create a more efficient and effective law enforcement.

Keywords: Police leader, social network, social capital, generation “Z”
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КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНЦИИ НА ЗДРАВНИЯ МЕНИДЖЪР ЗА 
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

Весела Кръстева, докторант
 СУ „Св. Климент Охридски“

Е-mail: kirilova.vesela06@gmail.com

KEY COMPETENCIES OF THE HEALTH MANAGER FOR EFFECTIVE 
MANAGEMENT

,
Vesela KrastevaPhD Student

 Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Резюме: Настоящият доклад проследява съвременните аспекти на упра-
вление на човешките ресурси в здравните заведения. Разглеждат се трудно-
стите и предизвикателствата пред ръководството. Представени са ключови 
компетенции на здравните мениджъри за ефективно управление.

Ключови думи : здравен мениджър, компетенции, лекари, управление

Abstract: This report studies the modern aspects of human resources 
management in the health institutions. It considers difficulties and challenges 
before the management and presents a detailed description of the key competencies 
of the health manager for implementation of an effective management.

Keywords: Health manager, competencies, doctors, management
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АЛТЕРНАТИВИ НА ФОРМАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ В ДЪРЖАВНАТА 
АДМИНИСТРАЦИЯ (ПРОУЧВАНЕ НА ИНСТИТУТА ПО 

ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ)

Анета Тушева
Директор на дирекция, ИПА

Е-mail: a.tusheva@ipa.government.bg

Гергана Колева
Старши експерт, ИПА

Е-mail: ger_koleva@ipa.government.bg

Гергана Георгиева
Младши експерт, ИПА

Е-mail: g.georgieva@ipa.government.bg

ALTERNATIVES OF FORMAL TRAINING IN THE STATE 
ADMINISTRATION

(SURVEY OF THE BULGARIAN INSTITUTE OF PUBLIC 
ADMINISTRATION)

Aneta Tusheva
Director of Directorate, IPA

Gergana Koleva
Senior Expert, IPA

Gergana Georgieva
Junior Expert, IPA

Резюме: Нарастващият интерес към неформалното и самостоятелното 
учене на работното място се дължи както на промените в начина на учене, 
породени от динамичното развитие на съвременните информационни техно-
логии, така и на интензивното търсене на алтернативи на формалното при-
съствено обучение в условията на финансова и икономическа криза. В съот-
ветствие с тези процеси, Стратегията за развитие на държавната администра-
ция 2014–2020 подчертава необходимостта от стимулиране на „алтернативни 
канали за предаване на знанията, като неформално обучение, самостоятелно 
учене и споделяне на знания в работна среда“. Като необходимо се посочва 
и изграждането на „мрежа за обмен на опит между служителите в админист-
рацията, която да им предостави неформална среда за общуване“. Докладът 
представя първите резултати от проучване за прилагането на алтернативи на 
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формалното присъствено обучение в държавната администрация. Проучва-
нето е направено от екип на Института по публична администрация (ИПА) в 
периода април-май 2016 г., а резултатите отразяват данни, получени от 149 
централни и териториални администрации (около 23% от всички структури 
на държавната администрация в България). Най-често прилаганите начини на 
учене на работното място са „въвеждане (в работата)“, „е-обучение“, „мен-
торство“ и „планиран опит“. Основните пречки за по-широко прилагане на 
алтернативи на формалното обучение са: липса на финансови средства, липса 
на време за учене и недостатъчен капацитет на администрациите за осигуря-
ване на учене в работна среда.

Ключови думи: обучение, неформално учене, учене на работното място, 
държавна администрация

Abstract: The growing interest to non-formal and informal workplace 
learning is the result of both changes in the manner of learning generated by the 
dynamic development of contemporary information technologies and the intensive 
demand for alternatives of formal face-to-face training in a financial and economic 
crisis. In compliance with these processes the Strategy for the State Administration 
Development 2014-2020 emphasizes the necessity for promotion of “alternative 
channels for knowledge transfer as non-formal training, informal learning and 
knowledge sharing in a work environment. The study emphasizes also the necessity 
for establishment of a “network for exchange of experience among employees of 
the administration providing non-formal communication environment”. The Report 
presents the first results of a study on implementation of alternatives of face-to-face 
training in state administration. The study was carried out by a team of the Institute 
of Public Administration (IPA) within the period April-May 2016 and the results 
present data received from 149 central and regional/local administrations (about 
23% of all units of the state administration in Bulgaria). The ways of workplace 
learning most frequently applied are “induction”, “e-learning”, ”mentoring” 
and “planned experience”. The major obstacles for wider implementation of the 
alternatives for formal training are the lack of financial resources, the shortage 
of time for learning and the insufficient capacity of the administration to ensure 
workplace learning environment.

Keywords: Training, non-formal learning, workplace learning, state 
administration
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ТИПОЛОГИЧНИ ПРЕДПОЧИТАНИЯ И СТИЛОВЕ ЗА ВЗЕМАНЕ НА 
РЕШЕНИЕ

Проф. д-р Георги Карастоянов
Катедра „Лидерство“, Факултет „Национална сигурност и отбрана“

Военна академия „Г. С. Раковски“, гр. София
karastoyanov@abv.bg

Габриела Георгиева-Къдрева
Главен експерт обучение и развитие в търговска банка

Е-mail: gabriela.mgeorgieva@abv.bg

PERSONALITY PREFERENCES AND DECISION MAKING STYLES

Prof. Georgi Karastoyanov, PhD
Leadership Depatament, G. S. Rakovski Defense College

Gabriela Georgieva-Kadreva
Chief expert, Training and Development in commercial bank

Резюме: В доклада е представено изследване на взаимовръзките между 
предпочитаните стилове за вземане на решение, изследвани с Общия въпрос-
ник за стиловете за вземане на решение на Сузане Скот и Реджиналд Брус, 
и психичните функции и нагласи, изследвани чрез определителя на темпера-
мента на Кирси. Представените данни за надеждност, доказана петфакторна 
структура и корелационни зависимости между петте стила на вземане на ре-
шение са съпоставими със съществуващите досега литературни данни. Да-
нните показват, че има връзка между типологичните предпочитания и стило-
вете за вземане на решение: STJ тип предпочитат рационален стил за вземане 
на решение; NP – интуитивния стил за вземане на решение, чувстващите (F) 
предпочитат избягващия стил за вземане на решение, а възприемащите (P) – 
спонтанния стил. Моделите на взаимовръзките между стиловете за вземане 
на решение и личностните предпочитания (нагласи и психични функции) да-
ват допълнителна валидност на българската адаптация на Общия въпросник 
за стиловете за вземане на решение.

Ключови думи: стилове за вземане на решение, типологични предпо-
читания, Общ въпросник за стилове за вземане на решение, определител на 
темперамента на Кирси

Abstract: The paper investigates relationships between individual decision-
making styles measured by the General Decision Making Style scale (GDMS, 
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Scott, Bruce, 1995), and the mental functions and attitudes measured by the 
Keirsey Temperament Sorter (KTS, Keirsey, 1998). The GDMS shows a good 
internal consistency and its original 5-factor structure is confirmed. The pattern of 
inter-correlation between the different decision-making styles is in line with the 
results reported by the literature. Findings show that there is a connection between 
the mental functions and attitudes and the decision making styles of the GDMS. 
STJ personality types show preference toward rational decision making style; 
NF personality types show preference with the intuitive decision making style; 
Feeling respondents show preference toward the avoidant decision making style; 
Perceiving respondents show preference toward the spontaneous decision making 
style. The patterns of relationships between the decision-making styles and KTS 
scales provide concurrent validity of the Bulgarian version of GDMS.

Keywords: Decision making styles, personality preferences, General Decision 
Making Style, Keirsey Temperament Sorter
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НЕРАВЕНСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ. РОЛЯ НА ОГРАНИЧЕНАТА 
РАЦИОНАЛНОСТ И ДЕФЕКТИТЕ НА САМОКОНТРОЛА

Проф. д-р Димитър Канев, д.ик.н
ВВМУ „Н. Вапцаров“

Е-mail: kanev@dkanev.com

INEQUALITY AND EDUCATION. THE ROLE OF BOUNDED 
RATIONALITY AND DEFECTS OF SELF-CONTROL

Prof. Dimitar Kanev, PhD, DecSc
N. Vaptsarov Naval Academy

Резюме: Докладът е изграден върху тезата, че дори и да бъдат осигурени 
равни възможности на младите хора и техните семейства да инвестират в об-
разованието и да получат по-добър живот, дори и това за тях да е най-добрата 
житейска алтернатива, те едва ли ще се възползват напълно от тези възмож-
ности. Особено намиращите се в неравностойно положение. Причините се 
търсят в хиперболичното дисконтиране и фокуса върху настоящето, инерци-
ята, стереотипите, стадното поведение, парализата при много опции и дефе-
ктите на волята. Предлагат се и решения, които да помогнат на младите хора 
да се възползват пълноценно от образователните възможности и да развият 
своя потенциал, като преодолеят или смекчат поведенческите деформации и 
отклонения от рационалността.

Ключови думи: образование, ограничена рационалност, късогледство, 
инерция, стадното поведение

Abstract: This report is built on the idea that even with existence of equal 
opportunities for investments in education young people will not take full advantage 
of their educational chances. Especially those from low-income families. The 
reasons are sought in hyperbolic discounting and focus on the present, stereotypes, 
herd behavior, paralysis with many options and defects of willpower. There are also 
solutions that help young people to take full advantage of educational opportunities 
and to develop their potential, overcome or mitigate behavioral distortions and 
deviations from rationality.

Keywords: Education, bounded rationality, myopia, inertia, herd behavior
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INFORMAL DECISION-MAKING IN ACADEMIC INSTITUTIONS

Assoc. Prof. Georgi Apostolov, PhD
Faculty of Philosophy, South-West University “Neofit Rilski” 

Е-mail: g.apstlv@gmail.com

НЕФОРМАЛНИ ПРОЦЕСИ ПРИ ВЗЕМАНЕ НА УПРАВЛЕНСКИ 
РЕШЕНИЯ В АКАДЕМИЧНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

Доц. д-р Георги Апостолов
Философски факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград

Abstract: This paper presents findings from a comparative study implemented 
in four higher education and research institutions in Bulgaria, Italy, Sweden and 
Turkey within a gender project. The study aimed at analyzing the informal aspects 
of communication and decision-making mechanisms and their consequences for 
the performance and career development of female scientists. The overall intention 
was to establish a more favourable ground for structural and cultural change in 
higher level education and research institutes, and particularly in their decision-
making bodies and processes so as to create more transparent and inclusive 
academic environment, which can advance gender equality. 

Keywords: informal decision-making, academic institutions, gender equality, 
female scientist, transparency and inclusion

Резюме: Този доклад представя резултати от сравнително изследване, 
проведено в четири висши училища и изследователски институти от Бълга-
рия, Италия, Швеция и Турция в рамките на проект за равенство на половете. 
Целта на изследването беше да се анализират неформалните аспекти в кому-
никацията и механизмите за вземане на управленски решения, както и тех-
ните последствия за работата и професионалното развитие на жените учени. 
Основното намерение бе установяването на по-благоприятна среда за струк-
турни и културни промени в институциите за висше образование и научни 
изследвания, особено по отношение на техните управленски звена и процеси, 
така че да се създаде прозрачна и приобщаваща академична среда, която да 
насърчава равенството на половете. 

Ключови думи: неформални управленски решения, академични инсти-
туции, полово равенство, жени учени, прозрачност и включване
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МОДЕЛНО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА МОТИВАЦИОННАТА 
СИСТЕМА

Проф. д-р Евгений Стоянов, д.н.
Национален военен университет „Васил Левски“, Велико Търново

Е-mail: evg_stojanov@abv.bg

MODEL IMPROVEMENT OF THE MOTIVATION SYSTEM

Prof. Evgeniy Stoyanov, PhD, DSc
Vasil Levski National Military University, Veliko Tarnovo

Резюме: Материалът фокусира вниманието върху функционирането на 
мотивационната система. Целта на разработката е да се разгледат и анализи-
рат моделни образци, чиято роля в процеса на усъвършенстване на работата 
на мотивационната система е реална и необходима. Реализираните задачи 
подпомагат доказването на твърдението, че чрез моделното ѝ усъвършенст-
ване се оказва положително влияние върху качеството на организационното 
управление и по този начин се повишава търсената ефективност.

Ключови думи: модел, мотивация, балансирана карта за оценка (БКО) 
балансирана система, показател

Abstract: The paper focuses on the functioning of the motivation system. The 
aim of the study is to examine and analyze models whose role in the improvement of 
the work of the motivation system is real and necessary. The realized tasks supports 
the proof of the claim that its model improvement is having a positive impact on the 
quality of organizational management, thereby increasing the demanded efficiency. 
The essence of the thematicism and the specificity of the system of tasks determine 
the predominant use of analytical methods.

Keywords: Motivation system, model, management, efficiency
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АВАНГАРДНИ УПРАВЛЕНСКИ ПОДХОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИОННО 
РАЗВИТИЕ

Доц. д-р инж. Кирил Радев
Дeпартамент „Администрация и управление“,  

Нов български университет
Е-mail: kgradev@nbu.bg

VANGUARD MANAGEMENT APPROACHES FOR
ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT

Assoc. Prof. Kiril Radev, Dipl. M,Eng., E.Eng., PhD
Department „Business Administratuion”, New Bulgarian University

Резюме: Докладът извежда иновативните-авангардни възможности за 
организационно развитие в условията на динамична и агресивна бизнес сре-
да. Акцент е поставен върху ролите на лидерството, иновациите и съвре-
менните предприемачески подходи. Направени са препоръки за ефективно 
управление на промените и кризите в съвременните бизнес организации.

Ключови думи: лидерство, иновации, организационно развитие, орга-
низационна култура, стратегическо управление

Abstract: The report displays the Innovative-Vanguard opportunities for 
nalysedional development in a dynamic and aggressive business environment. 
Emphasis is placed on the roles of the leadership, innovation and modern 
entrepreneurial approaches. Recommendations are made for to effectively manage 
changes and crises in modern business organizations.

Keywords: Leadership, innovations, organizational development, 
organizational culture, strategic management
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АВТОРИТЕТ В БИЗНЕС КОМУНИКАЦИЯТА

Надежда Стоянова, докторант,  
СУ „Св. Климент Охридски“

Е-mail: despida@abv.bg

AUTHORITY IN THE BUSINESS COMMUNICATION

Nadezhda Stoyanova, PhD Student
 Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Резюме: В научния доклад се анализира начинът, по който се използва 
авторитетът в процеса на бизнес комуникацията. За целта се изследва същ-
ността на авторитета и тази на бизнес комуникацията. Прави се опит да се 
дефинира терминът „авторитет“ от гледна точка на отношението му към об-
щуването в една организация и се изследват ползите от създаването на йе-
рархична структура. Резултатите показват какви възможности за въздействие 
дава авторитетът в процеса на общуване в организациите.

Ключови думи: комуникация, бизнес, авторите, влияние

Abstract: In the research report it is analyzed how authority is used in the 
process of business communication. For this purpose the text studies the nature 
of authority and the nature of business communication. It is made an attempt 
to be defined the term “authority” of his attitude towards communication in an 
organization and it is explored the benefits of creating a hierarchical structure. The 
results show what leverage gives credibility to the process of communication in 
organizations.

Keywords: Communication, business authors, influence
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ЛИДЕРСКИТЕ КАЧЕСТВА НА ЙОСИФ ВИСАРИОНОВИЧ СТАЛИН

Проф. д-р Георги Найденов, д.с.н
Катедра „Икономическа социология“, УНСС, гр. София

Е-mail: naidenov@tu-sofia.bg

LEADERSHIP CHARACTERISTICS OF JOSEPH VISSARIONOVICH 
STALIN

Prof. Georgi Naidenov, PhD, DSc
Department of Economic Sociology, UNWE, Bulgaria

Резюме: Разглеждат се личностните качества на Йосиф Висарионович 
Сталин, които го превръщат в лидер на болшевишката партия. Определя се 
видът и типът лидерство на Сталин. Анализират се неговите интелектуални, 
нравствени и емоционални характеристики.

Ключови думи: лидер, вид лидерство, тип лидерство, интелектуални ка-
чества, емоционални качества, нравствени качества

Abstract: In the article are presented main personality characteristics of Joseph 
Vissarionovich Stalin, which have made him a leader of Bolshevik party. Described 
and discussed is the type of leadership of Stalin. He can be defined as a leader of 
traditional type. He can also be defined as a leader – „type of fighter“. In the article 
there is an analysis of his intellectual, moral and emotional characteristics. The 
cruelty actions driven by his orders are in the historical context and tasks of Russian 
society.

Кeywords: Leader, type of leadership intellectual, moral and emotional 
characteristics
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СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕ НА 
МЕНИДЖЪРИ ОТ МИННО-ДОБИВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И 

ЕНЕРГЕТИКАТА

Д-р Добрил Колев
„Одико – 69“ ООД

 Е-mail: odiko69@gmail.com

COMPARATIVE ANALYSIS OF RESULTS FROM PSYCHOLOGICAL 
ASSESSMENT OF MANAGERS OCCUPIED IN THE MINING AND 

ENERGY INDUSTRIES

Dobril Nikolov Kolev, PhD
„Odiko-69“ Ltd., Bulgaria

Резюме: В условията на финансова и икономическа криза нараства ро-
лята на ръководния персонал като мощен фактор за преодоляването ѝ. В до-
клада се представят резултатите от сравнителен анализ за извършена оценка 
на ръководители в дружества от минната промишленост и от енергетиката. За 
разлика от повечето други методики, които са изградени и на база субективна 
оценка на интервюиращия или на резултатите от попълнените психологиче-
ски тестове, използваната от нас „кръгова оценка на 360 градуса“ позволява 
да се обективизира в значителна степен процеса. За всеки оценяван ръководи-
тел от двете дружества се разработва и представя: самооценка; оценка от вис-
шестоящия ръководител; от колегите по хоризонтално ниво и от подчинените 
му. По този начин се прави сравнение между критериите за оценяване на ръ-
ководителите и за самооценка, подпомагане процеса на уеднаквяване на из-
искванията и критериите за оценка на служители във всички управленчески 
нива на даденото дружество. Представени са 22 качества и умения,които са 
водещи за дейността на мениджърите, разпределени в 6 групи. Изследвани са 
54 ръководители и са извършени 281 кръгови оценки. Считаме, че резултати-
те от приложената и в двата бранша еднаква методика са достатъчно обектив-
ни и могат да се използват като изходен елемент за мотивация на конкретния 
ръководител и поставените пред него трудови цели. Направен е сравнителен 
анализ между резултатите за ръководителите от минната промишленост и 
тези от енергетиката, разкрити са общи тенденции и специфични особености.

Ключови думи: кръгова оценка на 360 градуса, оценка на ръководители, 
енергетика, минно-добивна промишленост, сравнителен анализ

Abstract: In the context of economic and financial downturn, the role of the 
executive personnel becomes essential as a powerful factor for combating the 
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crisis. The current paper aims to present the results from a comparative analysis of 
the psychological assessment of executive personnel occupied in the mining and 
energy industries. Unlike most psychological methodologies and toolkits, based 
solely on the interviewer’s subjective reasoning and evaluation and the processed 
results of the completed tests, the presented ‘’360-degree feedback”, also known as 
multi-rater feedback, multi source feedback, or multi source assessment enabled us 
to significantly objectify the performance evaluation. For each of the respondents – 
executive personnel occupied in the mining and energy industries – we developed 
a set of psychological assessment tools: self-appraisal, feedback from supervisor, 
feedback from peer/colleagues, feedback from subordinates. In so doing, it becomes 
possible to make a comparison between the executives’ evaluation criteria and their 
self-appraisal; this also facilitates the unification of evaluation requirements and 
the evaluation criteria of employees at all levels. We present 22 characteristics/
qualities and skills distributed in 6 groups, which are considered viable for effective 
management. We tested 54 executives and conducted 221 multi source assessments. 
We believe that the results from the psychological assessment carried out in the 
two sectors are objective and can be used as prime reference for an employee’s 
motivation and the goals and objectives to be accomplished. In summary, the 
current paper presents a comparative analysis of the results from psychological 
assessment of executive personnel occupied in the mining and energy industries. 
Furthermore, we discuss some of the common trends and the specific characteristics 
of the two sectors.

Keywords: 360-degree feedback, performance evaluation of executive 
personnel, energy industry, mining industry, comparative analysis
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РЕФЛЕКСИЯ И РАБОТА С ИМПЛИЦИТНАТА ТЕОРИЯ ЗА 
ИНДИВИДУАЛЕН УСПЕХ ПРИ КОНСУЛТИРАНЕ НА КРИЗИ В 

ЛИДЕРСТВОТО

Стою Недин
Хон. преподавател в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Консултант в консултантска компания Виалис- ЕООД
Е-mail: stoyo@аbv.bg

REFLECTION AND WORK WITH THE IMPLICIT THEORY OF 
INDIVIDUAL SUCCESS IN CONSULTING CRISIS IN LEADERSHIP

Stoyo Nedin
Lecturer at Plovdiv University „Paisii Hilendarski“
Сonsultant at Сonsultancy Сompany Vialis – Ltd

Резюме. Чрез представяне на случаи от консултантската си практика, 
описвам феноменологията и подходите за справяне с нормативна криза в 
лидерството, породена от появата на нова, необективирана и несъгласувана 
форма на капитализация. Често зад прояви на екстремен авторитаризъм, кро-
сситуативна неконсистентност, нарцистичен цъфтеж, загуба на вътрешноор-
ганизационна и външна подкрепа и т.н., и т.н. се крие нарушена „култура 
на хранене“ на Аз-а. Нарушен е балансът между инвестиране и текущо ка-
питализиране, чрез появата на допълнително личностно капитализиране на 
реализираната инвестиция в социален и професионален статус. Атавистични 
представи за успех и комплекси от юношеството, които са несъвместими с 
модела, довел до желания статус, са станали доминантни в скрития дневен 
ред на капитализиране. Обективирането, разчленяването и съгласуването на 
имплицитната теория за индивидуален успех подпомага възвръщането към 
ефективно и автентично лидерстване.

Ключови думи: имплицитна теория за индивидуален успех, култура на 
капитализиране, нормативна криза в лидерството

Abstract: By presenting a case from my consulting practice, I describe the 
phenomenology and approaches for dealing with normative leadership crisis caused 
by the emergence of a new nonobjective and incoherent form of capitalization. 
Often behind acts of extreme authoritarianism, cross situational inconsistency, 
narcissistic urges, loss of internal organizational and external support, etc. Lies 
broken feeding culture of the self. The balance between investment and current 
capitalization is broken, by the arising additional personal capitalization of the 
realized investment in social and professional status. Atavistic notions of success 
and complexes from adolescence which are incompatible with the model that has led 
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to the desired status have become dominant in the hidden agenda of capitalization. 
Objectification, dissociation and coordination of the implicit theory of individual 
success enables the return to an effective and authentic leadership.

Keywords: Implicit theory of individual success, capitalization culture, 
normative leadership crisis
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ЛИДЕРСКИ СТИЛОВЕ В СИСТЕМАТА НА МВР

Ирина Янева-Дамянова, докторант
 Академия на МВР

Е-mail: irinaianev@abv.bg

LEADERSHIP STYLES IN THE POLICE SYSTEM

Irina Yaneva-Damyanova, PhD Student
 Academy of the Ministry of Interior of Bulgaria

Резюме: Фокусът на настоящото изследване е върху използваните ли-
дерски стилове на ръководители от средните ръководни нива в структури-
те на МВР. За една типична йерархично-бюрократична система, каквато е 
системата на МВР, използваните лидерски стилове са по-скоро ориентирани 
към задачите, а не толкова към хората, те са по-директивни и контролиращи, 
характеризиращи се с еднопосочна комуникация. Но какви са очакванията на 
подчинените по отношение на техните ръководители? От какви лидери имат 
нужда служителите в системата на МВР?

Ключови думи: лидерски стил, ръководител, трансформационен стил, 
транзакционен стил

Abstract: This research focuses on the managerial methods used by the 
leaders of the middle management levels in the Ministry of Interior. For a typical 
hierarchical and bureaucratic system, such as the Ministry of Interior, the applied 
managerial styles are more task oriented rather than people oriented. They are more 
directive and controlling and are characterized with one-way communication. But 
what are the expectations of the subordinates with respect to their leaders? What 
kind of leaders do the employees in the Ministry of Interior really need?

Keywords: Leadership style, manager, transformational style, transactional 
style
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RESEARCH OF TRENDS IN ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT 
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FIVE YEARS. MAIN CONCLUSIONS AND PERSPECTIVES

Dragomira Shuleva
Founder and Manager, Together Ltd.

Stanislava Kisyova, Victoria Popova, Trainees, Together Ltd.

Dimitar Lazov, Freelance reseаrcher

Резюме: Настоящото изследване се провежда от консултантска фир-
ма Тугедър в периода 2012-2016 г. Целта на проучването, проведено от на-
шия екип в последните пет години, е да отговори на въпроса: Приоритетни 
направления ли са организационното развитие и лидерството за инвестиране 
на ресурси (време за обучение и пари) в бизнес сектора в България? В резул-
татите от проучването се наблюдава тенденцията за едногодишно планиране 
на обучението и развитието в 70% от компаниите. Също така се забелязва 
запазване на тенденцията мениджърите да бъдат най-предпочитаната целе-
ва група за обучение. В проучването през 2014-15 г. като нова тендеция се 
отбелязва, че обученията подпомагат бизнеса както в краткосрочен, така и в 
средносрочен и дългосрочен план. В изследването през 2016 г. са добавени 
също въпроси, свързани с лидерството като приоритетно направление в биз-
нес сектора. Очакванията ни са лидерството да се развива в компаниите чрез 
коучинг и менторски програми.

Ключови думи: тенденции, организационно развитие, лидерство, 
обучение и развитие, бизнес-сектор
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Abstract: The current research is conducted by consulting firm Together Ltd 
from 2012 to 2016. The ai

m of the study, held by the team of Together Ltd during the last 5 years is to 
answer the question: Are organisationional development and leadership a priority 
in the business sector in Bulgaria? The results show a trend for annual planning in 
about 70% of the respondents. Furthermore, managers keep their key position as the 
most desirable group for training. In our study during 2014-15 we found out a new 
trend – our respondents consider that learning and development are contributing to 
business development not only in short term but also in long terms perspective. In 
2016 we added questions concerning leadership as a priority in the business sector. 
Our expectations are that leadership might be developed not only with training but 
also with coaching and mentoring.

Key words: Trends, organizational development, leadership, learning and 
development, business sector
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THE MOTIVATION FOR LEADERSHIP – SPECIFIC AND LEVELS

Prof. Veselin Vasilev, PhD, DSc
University of Plovdiv

Boyan Vasilev
PhD Student, Bulgarian Academy of Science

 

Резюме: Почти всички значими и влиятелни теории за мотивацията (и в 
частност – за труд) са създадени преди десетилетия, а съвременните изследо-
ватели само нагаждат и интерпретират емпиричните си данни към наличните 
теоретични схеми. И с повърхностен поглед се вижда, че нито една от тези 
теории не обяснява задоволително какво мотивира определени хора да се 
стремят енергично към лидерски позиции и роли. Авторите предлагат своя – 
нова – теоретична схема и модел, синхронизираща мотивацията за лидерство 
със стремежа към самоутвърждаване.

Ключови думи: мотивация, лидерство, самоутвърждаване, йерархия

 Abstract: Almost all significant and influential theories of motivation 
(in particular – labor ) were created decades ago, and today researchers only adapt 
and interpret empirical data to existing theoretical schemes. And just one glance 
shows that none of these theories does not explain satisfactorily what motivates 
certain people to strive vigorously to leadership positions and roles. The authors 
offer their – new – theoretical framework and model, that synchronizes motivation 
for leadership with the pursuit of self-affirmation.

Keywords: Motivation, leadership, self-affirmation, hierarchy
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ ЗА ДИАГНОСТИКА 
ПРИ ПЛАНИРАНЕ И ПРИОРИТИЗИРАНЕ НА ПРОМЕНИ В 

ОРГАНИЗАЦИОННАТА СРЕДА. ТРИ ПРИМЕРА ОТ ПРАКТИКАТА

Милена Хаджииванова
Управител на „Ейч Вижън“ ЕООД, гр. София

Е-mail: office@h-vision.com

IMPLEMENTING TOOLS FOR ORGANIZATIONAL DIAGNOSTICS 
WHILE PLANNING AND PRIORITIZING CHANGES IN 

ORGANIZATIONAL ENVIRONMENT. THREE CASE STUDIES FROM 
PRACTICE

Milena Hadzhiivanova
Managing Director of H-Vision Ltd., Sofia

Резюме: Организационна диагностика е ефективен начин за „вглежда-
не“ в организацията, за да се дефинират празнини (GAPs) между текущите 
и желаните резултати и как могат да бъдат постигани целите. През послед-
ните години организационна диагностика еволюира от техника, използвана 
като част от процеса на организационно развитие, до основен процес, значим 
сам по себе си. Ефективната диагностика следва да бъде органичен процес, 
използван за анализ на организацията, за да бъдат планирани и приоритизи-
рани потребностите от организационна промяна. Основната задача на диаг-
ностични модели е „опростяване“ на реалността. Изследователите, които се 
занимават с организации, не са в състояние да прилагат едновременни мерки 
и да третират организацията в цялото ѝ разнообразие и многоизмерност (или 
това просто не е практично решение). Затова те следва да съберат различни 
перспективи и да обособят „част“ от реалността, за да стартират работата с 
организацията през нея (Morgan, 1990). Това е единственият възможен начин 
да се действа в рамките на организацията, за да се достигне до организацион-
на промяна. Ето защо основната роля на диагностичните модели е да осигу-
рят разбиране на организацията и възможността за ефективно въздействие 
– чрез опростяване на реалността. Съществуват много стратегии за развитие 
и подобряване ефективността на дадена организация (Beer & Spector, 1993; 
Cummings & Worley, 1993; Rothwell & Sredl, 1992). Концепцията за диагно-
стика на организацията се използва и по начин, наподобяващ медицински 
модел. Така например, лекарят провежда тестове, събира важна информация 
за човешкия организъм и оценява тази информация, за да предпише курс на 
лечение. По аналогичен начин, организационната диагностика използва спе-
циализирани процедури за събиране на значима информация за организация-
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та, за да се направи анализ и план за подходящи организационни интервенции 
(Tichy, Hornstein, & Nitsberg, 1977). В настоящият доклад, през примери от 
практиката, ще се представят характеристики на основните методи, участ-
ващи в процес на организационна диагностика, както и как те рефлектират 
върху готовността на корпорацията за осъществяване на промяна. Ще се оч-
ертаят факторите за успех на база направени наблюдения и анализи.

Ключови думи: организационна диагностика, организационна промяна, 
методи, събиране на данни, интервенции

Abstract: Organizational diagnostics is effective way of “looking” into the 
organization. It helps to define the gaps between the current and wanted results 
and shows us how to achieve goals. In the last years organizational diagnostics has 
evolved from technic, used as part of the process of organizational development to 
a main process. Effective diagnostics must be limited process, used for analyzing 
the organization, so the needs of organizational change be planned and prioritized. 
The main task of the diagnostics model is to simplify the reality. The researchers 
working with organizations are not able to implement simultaneous measures 
and to treat the organization in her whole diversity (in other words this is not a 
good decision). They should gather different perspectives and to delineate part 
of the reality, to start working with the organization through the organization 
(Morgan, 1990). This is the only way to act in the borders of the organization 
and organizational change to be accomplished. This is the reason the main role of 
the diagnostics models is to assure the understanding of the organization and the 
opportunity for effective impact – through simplifying the reality. There are many 
strategies of development and improvement of the efficiency of the organization 
(Beer & Spector, 1993; Cummings & Worley, 1993; Rothwell & Sredl, 1992). 
The concept of organization’s diagnostics is used in ways resembling the medical 
process. As the doctor make tests and collect vital information about the human 
organism, so he can make a prescription and method of healing an analogous 
manner the organization diagnostics use specialized procedures for collecting vital 
information about the organization, so an analysis and plan can be made (Tichy, 
Hornstein, & Nitsberg, 1977). In this report, through practical examples, will 
be presented the characteristics of the main methods used in the organizational 
diagnostics and how they reflect on the corporation. Further we will illustrate the 
factors of success based on surveys and analysis.

Keywords: оrganizational diagnosis, organizational change, methods, data 
collection, interventions
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ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЕТИМОЛОГИЯ НА АВТЕНТИЧНОТО 
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CHARECTERISTICS AND ETHIMOLOGY OF AUTHENTIC 

LIDERSHIP AND APPLICATION IN ORGANIZATIONAL 
ENVIRONMENT

Milena Petrova Hadzhiivanova
Managing Director of H-Vision Ltd., Sofia

Резюме: Автентичността като понятие съществува още от времето на 
древните гърци и е увековечено с техния постулат: „Да бъдеш верен на себе 
си“ (S. Harter, 2002). Въпреки че концепцията за автентичността не е нова, 
интересът към нея и какво представлява е много голям в последните няколко 
години. Това е видно от множеството академична литература, написана по 
темата (Gardner & Schermerhorn, 2004; George & Sims, 2007; George, Sims, 
McLean, & Mayer, 2007; George, 2003; May, Chan, Hodges, & Avolio, 2003). 
Както тези, така и много други автори (Ilies, Morgeson, & Nahrgang, 2005; 
Shamir & Eilam, 2005) предполагат, че може би зад автентичното лидерство 
стои нещо много повече от това да си верен на себе си. Теорията за автен-
тичното лидерство, родена от пресичането на лидерството с етиката и пози-
тивното организационно поведение, се използва активно от няколко години 
насам (Avolio et al., 2004; Cameron, Dutton, & Quinn, 2003; Cooper & Nelson, 
2006; Luthans, 2002; Luthans & Avolio, 2003). Следвайки концепцията на по-
зитивната психология (Seligman, 2002), автентичността може да се дефинира 
като „притежанието на собствен опит, мисли, емоции, нужди, преференции 
и вярвания и е заложено в необходимостта да познаваш себе си“ (S. Harter, 
2002: 382). Изследване на 75 члена на „Stanford Graduate School of Business’s 
Advisory“ показва, че най-важното умение, което трябва да притежава или 
развие един лидер, е себепознанието. Въпреки това много от лидерите, осо-
бено онези, които са в началото на кариерите си, са водени от подбуди да 
доказват значимостта на постиженията си и да получават одобрение от об-
кръжението, до степен, че неглежират или отделят твърде малък ресурс за 
„вглеждане“ вътре в себе си. Често силният стремеж и амбиция им позволя-
ва да бъдат професионално успешни за известно време, но не и да задържат 
успеха за дълго. Автентичният лидер има постоянната нужда да поддържа 
високо ниво на мотивация и да балансира ролите, които ежедневно заема. 
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Поради тази причина е жизнено важно да се работи по посока идентифици-
ране на мотивационните фактори. В настоящият доклад ще преминем през 
теорията за автентичното лидерство, произходът и етимологията на термина, 
ще очертаем параметрите и характеристиките на автентичния лидерски стил, 
по какъв начин и от какъв тип хора се прилага той в организационната среда. 
След това ще илюстрираме типологията на автентичното лидерство с реални 
казуси и ще онагледим резултати от изследвана група лидери.

Ключови думи: автентичност, лидерство, изследване, мотивация, теория

Abstract: Authenticity as a construct dates back to at least the ancient Greeks, 
as captured by their timeless admonition to “be true to oneself” (S. Harter, 2002). 
Although the concept of authenticity is not new, there has been a resurging interest 
in what constitutes authentic leadership within both the applied (Gardner & 
Schermerhorn, 2004; George & Sims, 2007; George, Sims, McLean, & Mayer, 2007; 
George, 2003; May, Chan, Hodges, & Avolio, 2003) and academic management. A 
theory of authentic leadership has been emerging over the last several years from 
the intersection of the leadership, ethics, and positive organizational behavior and 
scholarship literatures (Avolio et al., 2004; Cameron, Dutton, & Quinn, 2003; Cooper 
& Nelson, 2006; Luthans, 2002; Luthans & Avolio, 2003). As conceptualized within 
the emerging field of positive psychology (Seligman, 2002), authenticity can be 
defined as “owning one’s personal experiences, be they thoughts, emotions, needs, 
preferences, or beliefs, processes captured by the injunction to know oneself” and 
behaving in accordance with the true self (S. Harter, 2002: 382). A survey within 
a 75 members of “Stanford Graduate School of Business`s Advisory” shows that 
the most important skill, which a true leader have to develop, is self-awareness. 
Despite that, most of the leaders who are in the beginning of their careers, are so 
driven to prove their accomplishments and to be approved by others that they make 
very small effort to look inside themselves. Often the strong desire and ambition 
allows leaders to succeed professionally for a small amount of time and not to keep 
their success in long terms. Authentic leader has the permanent need to keep a high 
level of motivation and to be balances within the everyday roles. This is why it is a 
high priority to work towards identifying thir motivational factors. We will shortly 
review the theory of authentic leadership, the origin and etymology of the term, 
we will outline the parameters and characteristics of authentic leadership style, 
how and what type of people applies it in the organizational environment. Further, 
we will illustrate the typology of authentic leadership with real case studies will 
illustrate the results of a study group leaders.

Keywords: Authenticity, leadership, research, motivation, theory.
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PAТIENT

Assoc. Prof. Rumyana Krumova-Pesheva, PhD
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Резюме: Клиничната практика е йерархизиран формат на отношения, в 
който всеки от участниците приема категорична позиция. Подобни позиции 
са ясно дефинирани в контекста на помагащите професии. В психотерапев-
тичното общуване и в лекарската практика могат да бъдат наблюдавани и 
анализирани редица феномени на лидерство, характеризиращи се с динамич-
на природа, степен на ефективност, интерперсонална и интрапсихична кон-
фликтност и др.

Настоящият материал има за цел да представи някои аспекти от лидер-
ските функции в психоаналитичната психотерапия и в съдовата хирургия. 
Лидерството на психотерапевта и хирурга се разглежда от гледна точка на 
отговорността, разпределението на отговорности, изграждането и поддържа-
нето на доверие, опозиционните чувства на преноса, работния алианс и др.

Ключови думи: психоаналитична психотерапия, съдова хирургия

Abstract: The clinical practice is hierarchical form of relations where every 
participant has an unequivocal position. In the context of helping professions such 
positions are clearly defined. A number of leadership phenomena, characterized by 
dynamic nature, degree of efficiency, interpersonal and intrapsychic conflict, etc., 
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can be observed and analyzed in psychotherapeutic communication and in medical 
practice.

This paper presents some aspects of leadership functions in psychoanalytic 
psychotherapy and vascular surgery. Leadership of the therapist and the surgeon 
is seen in terms of responsibility, allocation of responsibilities, building and 
maintaining trust, ambivalent feelings of transference, working alliance, etc.

Keywords: Psychoanalytic psychotherapy, vascular surgery
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Abstract: During the last three decades transformational leadership, 
empowerment and commitment to change have been recognized as highly influential 
approaches in leadership and management and have been subject of numerous 
studies. A number of models and research instruments have been distinguished 
over time and accepted by the research community. Numerous researches have 
proved the validity of each of these constructs, and the positive relationship with 
performances on individual, group and organizational level has been determined. 
The central part of the paper is devoted to relations between transformational 
leadership, empowerment and commitment to change. Assumptions regarding the 
positive relationships between transformational leadership and empowerment in the 
context of change, empowerment and commitment to change are provided in the 
paper and theoretical model is suggested in which empowerment has a mediating 
role between transformational leadership and affective commitment to change.

Keywords: Organizational change, commitment to change, transformational 
leadership, empowerment, organizational commitment
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Abstract: „If we want to have effective leaders, then we should help them 
to develop the necessary capacity to successfully carry out their work, as well as 
to draft adequate policy to make this job completely possible and satisfactory“ 
(Fullan, 2001). Motivating factors into operation a new are always combined 
with policies that follows the staff or board of directors, with the objectives to be 
achieved with the strategic plans of action, with the skills to manage the material 
resources of those beings in particular, to monitor the activities of other. The more 
organized and effective to be carried out so activity emerge more and assistance 
role providing motivational factors in achieving results at work. So teachers and 
educators in teaching-educative activities are always interested in improving the 
quality of work for the acquisition of educational programs and social standards 
for this they need to increase their capacity to constantly motivate the students 
who work, I promote the incentive to work better in the other systematically. This 
scientific work has the following objectives: a) To identify some of the school 
leadership qualities that affect the motivation of teachers; b) How does effective 
school leadership in motivating teachers to work? C) Does continiuous cooperation 
of managers and staff in motivating teachers vetvlersimin?

Keywords: Steering, school, teachers, staff, motivation, management
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Prof. Valerii Kabrin, PhD, DSc
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Резюме: В статье представлены результаты исследования ценностно-
смысловых конструктов лидерства у предпринимателей разных форм орга-
низации бизнеса. Исследование было выполнено при поддержке Российского 
гуманитарного научного фонда (проект № 13-06-00592a). С помощью мето-
дов психосемантики в работе изучены особенности ценностно-смысловых 
конструктов, описывающих содержание феномена «лидерство» на выборке 
предпринимателей разных стран и регионов. Показаны транскультуральные, 
гендерные особенности и выявлена специфика ценностно-смысловых кон-
структов лидерства в зависимости от разных форм организации бизнеса. 

Ключевые слова: ценностно-смысловая сфера, предприниматели, пси-
хосемантический анализ, конструкт, лидерство

Abstract: The article presents the results of a study of value-semantic con-
structs of the leadership of the groups of the entrepreneurs various forms of busi-
ness organization. The study was supported by the Russian Humanitarian Science 
Foundation (Project № 13-06-00592 a). With the using psychosemantics methods 
there were described the features of value-semantic constructs, which describe the 
content of the phenomenon of “leadership”, on a sample of entrepreneurs from 
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different countries and regions. The results demonstrate transcultural, gender and 
revealed specifics of value-semantic constructs of leadership depending on the dif-
ferent forms of business organization.

Keywords: Value-semantic sphere, entrepreneurs, psychosemantic analysis, 
construct, leadership
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ГЕНДЕРНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ЛИДЕРСТВА У СТУДЕНТОВ

Сандугаш Молдабекова, Магистр педагогики и психологии
Е-mail: moldabekova_kgu@mail.ru

Валентина Тыртышникова, Магистр образования
Кокшетауски държавен университет „Ш.Уалиханова“, Кокшетау, 

Казахстан

GENDER MANIFESTATIONS OF LEADERSHIP OF STUDENTS

Sandugash Moldabekova, Master of Pedagogics and Psychology

Valentina Tyrtyshnikova, Master of Education
Ualikhanov Kokshetau State University

Abstract. The article considers the concept of “leader” and “leadership”, 
“gender”. We аnalysed gender theories of leadership. Particular attention is paid to 
gender-based manifestations of leadership of students.

Keywords: Leader, leadership, gender, gender identity theory
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BARRIERS TO THE ADVANCEMENT OF WOMEN INTO LEADERSHIP 
POSITIONS: A CROSS NATIONAL STUDY

Prof. Mirjana Radović, PhD
Institute of Economic Sciences and Faculty of Business Economics and 

Entrepreneurship, Belgrade, Serbia
Е-mail: mradovic@gmail.com

Aidin Salamazdeh
University of Tehran, Iran

Hiroko Kesim
Ondokuz Mayıs University, Samsun,Turkey

Abstract: Women’s participation at senior levels in business today is far from 
where it needs to be. In line with this, the aim of the study was to gain feedback 
from business leaders on the current presence of women in leadership roles and 
perceived barriers to the advancement. This article explores the topic using a 
critical thinking analysis, integrating current literature with qualitative research. 
A cross national study showed that there is no lack of qualified women to fill 
leadership roles. Nevertheless, women are much less represented in leadership 
positions than men. In this context, the research is not only pointed out the certain 
stereotypes concerning the advancement of women, but also is expressed need for 
the new approach for combating inequality in business. Proposed approach should 
minimize the barriers impeding women’s advancement and can be considered as a 
call for corrective action.

Keywords: Women’s leadership, leadership, glass ceiling, leadership barriers
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IMPORTANCE OF CREATING A TEAM SPIRIT TO SUCCEED IN 
LEADERSHIP

Dr Marko Janković
Msc Maja Randjelović

Е-mail: maja.randjelovic@nisparking.rs

Abstract. A large number of tasks and activities require possession of various 
skills and knowledge but also the need for teamwork. Previous experience of many 
organizations of the implementation of teamwork indicated a significant number of 
subjective the resistance and constraints that exist certain number of team members. 
A good team is characterized by a high degree of unity in defining the objectives 
and priorities, harmony and mutual complementing and supporting members, the 
tendency consensus, flexibility of thought through an understanding of others ‚ 
views, calmly overcoming conflicts in the team, winning mentality and so on. For 
these above mentioned components, it is clear it is not easy to create a good team 
to lead, but that is precisely where the value of the importance of leaders who have 
succeeded. The aim at this paper is to just point out the importance of creating a 
team spirit to succeed in management or in leadership.

Keywords: Team spirit, team, leadership, motivation, success
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ВЫЯВЛЕНИЕ ЛИДЕРСКИХ ПРИЗНАКОВ С ПОМОЩЬЮ 
ПСИХОЛОГО-ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОГО (ГРАФОЛОГИЧЕСКОГО) 

АНАЛИЗАТОРА «МАСТЕРГРАФ»

Проф. д-р Сергей Алесковский, д.н.
Евразийска юридическа академия „Д. А. Кунаева“, Алматы, 

Республика Казахстан
Е-mail: poligraf-kz@mail.ru

IDENTIFYING LEADERSHIP FEATURES USING PSY CHOLOGICAL 
AND HANDWRITING (GRAPHOLOGICAL ) ANALYZER 

„MASTERGRAF“

Prof. Sergey Aleskovsky, PhD, Dsc
Eurasian Law Academy D.A. Kunaev, Almaty, Republic of Kazakhstan

Abstract: The article is devoted to identify leadership features on the 
bases of a handwriting analysis using an automated computer graphological 
program „MasterGraf“, which was created in Kazakhstan Center of modern 
psychotechnology. The article also considering the program algorithm as well as the 
basic requirements for handwriting material. Likewise, the basic features of cursive 
handwriting are given to indicate the presence or absence of leadership qualities of 
its performer. Moreover, the usage of „MasterGraf“ program is analyzed in other 
areas: operational-investigative field, criminalistics, personnel work, etc. Analyzer 
„MasterGraf“ works with cursive handwriting executed both in Cyrillic and Latin 
alphabets.

Keywords: MasterGraf, handwriting analysis
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ЛИДЕРСТВОТО КАТО ПРЕДМЕТ НА МОНИТОРИНГ В УЧИЛИЩЕ

Румяна Гьорева, докторант
 Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград

Е-mail: r_todorova_g@abv.bg

LEADERSHIP AS MONITORED AT SCHOOL

Rumyana Gyoreva, PhD Student,
Southwestern University “Neophyte Rilski”, Blagoevgrad

Резюме: В текста се разглежда съдържанието и същността на категория-
та лидерство в сферата на образованието. Коментира се развитието на лидери 
и лидерството в българското училище от системата на средното образование. 
Определят се особеностите и степента на реализация на лидерския потенциал 
в процеса на взаимодействие между основните субекти в образователно-въз-
питателния процес. Прави се опит за определяне на критерии и показатели за 
изследване на особеностите на организационното лидерство чрез методоло-
гията на мониторинга.

Ключови думи: лидери, лидерство, образование, мониторинг

Abstract: The text examines the content and nature of category leadership 
in education. Commented to the development of leaders and leadership in the 
Bulgarian school system of secondary education. Determine the characteristics 
and extent of implementation of leadership potential in the process of interaction 
between the main actors in the educational process. An attempt was made to 
determine the criteria and indicators to study the characteristics of organizational 
leadership through monitoring methodology.

Keywords: Leadership, leadership, education, monitoring
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НЕФОРМАЛНИ ОТНОШЕНИЯ И АНГАЖИРАНОСТ В РАБОТАТА

Доц. д-р Ергюл Таир
Департамент Психология, ИИНЧ-БАН

Е-mail: ergyul_tair@yahoo.com

Елица Цамбова, Христо Христов, Студенти-магистри
СУ „Св. Климент Охридски“

INFORMAL RELATIONS AND WORK ENGAGEMENT
Assoc. Prof. Ergyul Tair, PhD

Psychology Department, IPHS-BAS

Elista Tsambova, Hristo Hristov, Master Programs Students
Sofia University „St. Kl. Ohridski“

Резюме: Неформалните отношения в работна среда са обект на изсле-
дователски интерес през последните години, поради наличието им на всич-
ки организационни равнище и влиянието, което оказват върху създаването 
или промяната на организационната култура, ефективността, креативността 
и ангажираността на служителите. Неформалните отношенията в настоящата 
работа се изследват чрез приятелството и нагласите към романтични отно-
шения на работното място, както и връзките им с ангажираността в работата. 
Извадката включва 311 лица на възраст между 20 и 51 г., от които 128 мъже и 
183 жени. Резултатите представят, че романтичните отношения нямат връзка, 
докато приятелството има значимо влияние върху ангажираността в работата.

Ключови думи: ангажираност в работата, приятелство, романтични от-
ношения, полови и възрастови различия

Abstract: The informal relations in workplace are a subject of research interest 
in recent years due to their presence at all organizational levels and their effect 
on the establishment or modification of the organizational culture, effectiveness, 
creativity and engagement of employees. The informal relations in the present 
work are examined by friendship and attitudes towards romantic relationships in 
the workplace, as well as their correlations with engagement at work. The sample 
of respondents includes 311 individuals aged between 20 and 51 years, of which 
128 men and 183 women. The results represent that romantic relationships show no 
relations but friendship has a significant impact on engagement at work.

Keywords: Work engagement, friendship, romantic relationships, age and 
gender differences
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EDUCATION AS A LEADER DEVELOPMENT OF ECONOMIC 
ACTIVITIES

Slavica Andjelic, PhD
High Business School „Prof. Dr Radomir Bojković“, Krusevac

Е-mail: slavicaandjel@gmail.com

Aleksandar Gajic, PhD
High Business School „Prof. Dr Radomir Bojković“, Krusevac

Abstract: The problem of lack of cooperation between businessmen in 
schools is one of the causes of the problem of non-compliance of the educational 
offer to the needs of the economy. Meetings between representatives of educational 
institutions, employers, local authorities and the National Employment Service, 
confirmed that there is room for improving cooperation between stakeholders 
interested in local economic development. The issue of cooperation turned out to 
be particularly important for the process of creating enrollment campaign in middle 
and high school. Data of the National Employment show that a large number of 
unemployed people say that the vast majority of unemployed IV education or lower. 
Despite highly developed and izdiferebcirane network of schools, educational 
supply mismatch with labor market needs a long-term and systemic problem 
in Serbia. According to data from Serbia is one of the five European countries 
where youth unemployment is the highest in the formal economy. The aim of this 
paper is to contribute to economic development and increasing employment of 
young people, improving the effective cooperation of partners and stakeholders 
in the field of education, economy and youth policy. Schools have direct impact 
on workforce training for those branches of industry that have the potential for 
economic development.

Keywords: Education, leader development, economic activities
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 THE MODERN CONCEPT OF LEADERSHIP IN THE 21 CENTURY 
ORGANIZATION

Sanja Kostevski
Belgrade Banking Academy, Niš, Serbia
Е-mail: sanjakostevski1986@yahoo.com

Abstract: A modern approach to the organization of the 21st century requires 
a new approach to leadership. Changes in functioning of the organizations brought 
by the globalization process are reflected in the organizational structure of the 
company, scope of business, but especially in the structure of employment and 
modern enterprises’ employee requirements and vice versa. A well-known fact 
is that, today, a worker is the most expensive resource and that human work is 
still indispensable, despite the increasing implementation of modern technological 
innovations. Well-trained, efficient and knowledgeable professional staff, with 
personal knowledge and experience, represents the human capital of an organization. 
Only capable and experienced leaders can create one such worker and fit it into a 
dynamic team. The aim of this paper is to investigate the role of modern leaders in 
the development of modern organizations, on the basis of theoretical knowledge, 
analytical deduction and methodological approaches.

Keywords: leaders, management, company, organization, innovation
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АЛУМНИ МРЕЖИТЕ В ПОДКРЕПА НА ОРГАНИЗАЦИОННОТО 
РАЗВИТИЕ НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ В БЪЛГАРИЯ – ПОДХОДИ ЗА 

ТЯХНОТО СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИВАНЕ

Милка Семова, докторант
Стопански факултет, СУ „Св. Кл. Охридски‘

Е-mail: milka.semova@febalumni.org

Доц. д-р Калоян Харалампиев
Философски факултет, СУ „Св. Кл. Охридски‘

Е-mail: k_haralampiev@phls.uni-sofia.bg 

ALUMNI NETWORKS AS MEANS FOR UNIVERSITY 
ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT IN BULGARIA – APPROACHES 

FOR THEIR ESTABLISHMENT AND GROWTH

Milka Semova
Department of Social Management

Faculty of Economics and Business Administration
Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Assos. Prof. Kaloyan Haralampiev
Department of Sociology, Faculty of Philosophy

Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Резюме: Университетите по света обръщат особено внимание върху 
един вид ангажираност на алумни членовете, а именнo – дарителството. За-
стъпничеството и доброволчеството са две не по-маловажни полета за включ-
ване на бившите възпитаници в живота на даден университет. Проучвания на 
изследоваатели от САЩ показват, че заможните алумни, живеещи в области, 
позволяващи данъчни облекчения за благотворителност, са по-щедри. Дру-
ги закономерности, които се наблюдават са, че дамите са по-щедри, както и 
алумни, които имат роднинска връзка с други алумни на същия колеж. Сред 
най-щедри са възпитаниците, които по време на своето обучение са участва-
ли в различни дейности на университета.

При пускане на дву-стъпкова клъстеризация в SPSS алумни респонден-
тите от нашето проучване (членове на Алумни клуб с 10-годишна история) 
се обособяват в два клъстера – клъстер 1 „Старши алумни, с по-висока обра-
зователна степен и високо ниво в служебната йерархия“ и клъстер 2 „Млади 
алумни, в началото на своята кариера, с превес на жени респонденти“. Това 
първо по рода си проучване в български университет, ни води стъпка напред 
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към по-прецизно маркетингово сегментиране и таргетиране на алумни ауди-
торията в сектор висше образование и по-успешни кампании за осъществява-
не на партньорски инициативи от типа „Образование – Бизнес – Институции 
– Нестопански сектор“. 

Подобно проучване е полезно да се осъществи в първата фаза на учре-
дяване на алумни дейността и официализиране на алумни мрежата в юриди-
ческо лице, както и при приемането на нови стратегически цели за органи-
зацията и при всяко въвеждане на качествено нов подход в комуникацията с 
алумни членовете. 

Ключови думи: алумни мрежи, проучване на нагласите за взаимодейст-
вие, сегментация и таргетиране

Abstract: Universities around the world pay special attention to one type of 
alumni engagement and namely – donations. Lobbying and volunteering are two 
other very significant ways of alumni contribution to Alma Mater. Alumni surveys 
from the USA (where alumni activities date back from over 80 years ago) reveal 
that well-off alumni who live in states with higher tax deductions for donations are 
more generous. Alumni donations also rise when colleges win sports trophies and 
go down in years of academic achievements. In general, women donors turn out to 
be more generous than men. Also donations increase when alumni are relatives to 
other alumni or current students of the same college. The most generous alumni are 
those who have participated in out-of-class activities during their studies. 

When running double-step clusterization in SPSS alumni respondents of 
our survey form two clusters: Cluster 1, consisting of senior alumni with higher 
educational level (EMBA or PhD) and good career realization and Cluster 2, 
consisting of young alumni at the beginning of their career with women prevailing 
among respondents. This first of the type alumni survey in Bulgaria helps us 
achieve preciseness when segmenting and targeting alumni members and be more 
successful when conducting alumni campaigns with multiple stakeholders from 
Education – Business – Government – Not-for-Profit sectors. 

Authors suggest that it is valuable to conduct similar marketing survey at the 
phase of launching alumni activities or the phase of formalizing alumni networks 
into legal clubs, as well as when accepting new strategic goals and introducing new 
communication approaches for alumni members. 

Key words: alumni networks, survey of engagement readiness and disposition 
of different alumni segments, segmentation and targeting
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УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

ПОДХОДИ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА 
УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА В ОРГАНИЗАЦИЯТА

Проф. Цветан Давидков, д.с.н.
 Софийски университет „Свети Климент Охридски“

 Е-mail: tzvetandavidkov@feb.uni-sofia.bg
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 Е-mail: d_yordanova@abv.bg 

Д-р Рая Каназирева
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APPROACHES AND INTERPRETATIONS ABOUT RESEARCHING 
SATISFACTION IN ORGANIZATIONS 

Professor Tsvetan Davidkov, habilitated doctor in sociology
Sofia University “St. Kliment Ohridski

Associated professor Desislava Yordanova PhD
Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Raya Kanazireva, PhD
 Sofia University “St. Kliment Ohridski”

 
Резюме: Удовлетвореността от труда (работата, ситуацията в организа-

цията) често е обект на изследователско внимание. В различни проучвания 
са налице както сходства (контекст, подходи, теоретични схеми, цели / за-
дачи, резултати – интерпретации), така и съществени различия. В текста се 
прави начален опит за аналитико-синтетично очертаване на полето на такива 
проучвания. Проблематизира се стратегия за повишаване на описателната, 
обяснителната и прогностичната стойност на модел за изследване на удов-
летвореността. 

Ключови думи: удовлетвореност; организационни детерминанти; модел 
за изследване 

Abstract: Work satisfaction (job, situation in organization) has attracted a 
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significant research attention. There are both similarities (context, approaches, 
theoretical schemes, aims / tasks, results – interpretations) and significant 
differences among the previous studies. This paper makes an initial attempt for 
outlining analytically the field of existing studies. The paper suggests a strategy for 
enhancing the descriptive, explanatory and prognostic value of a research model of 
labour satisfaction. 

Key words: Work satisfaction; organizational determinants; a research model.
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ВЛИЯНИЕ НА ФАКТОРИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ТРУДА 
ВЪРХУ ОЦЕНКИТЕ ЗА СРЕДАТА, КУМУЛИРАНИЯ СТРЕС И 

ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ СТРЕСА ПРИ СЛУЖИТЕЛИ

Проф. д-р Валери Стоянов
 ВСУ „Ч. Храбър“,

Е-mail: stoyanov_v@vfu.bg

 Росица Икономова
 Internal Recruitment, Adecco Bulgaria

Доц. д-р Иван Александров
Медицински университет – Варна

INFLUENCE OF FACTORS OF LABOR ORGANIZATION UPON 
ORGANIZATIONAL ENVIRONMENT ASSESSMENTS, CUMULATED 

STRESS AND THE EFFECTS OF STRESS OF EMPLOYEES

Prof. Valeri Stoyanov, PhD,
 Varna Free University

 Rositsa Ikonomova
 Internal Recruitment, Adecco Bulgaria 

Prof. Ivan Aleksandrov, PhD
 Medical University – Varna

Резюме: В емпирично изследване с 255 служители от различни орга-
низации се анализира влиянието върху оценките за организационната среда, 
кумулирания стрес и последиците от стреса, на такива фактори, като стиму-
лирането под различни форми за постижения в дейността, системната грижа 
за квалификацията на служителите чрез обучение, изграждането и развитието 
на екипите, както и разпределението на работното време на служителите. 

Ключови думи: кумулиран стрес, последици от стреса, оценки за орга-
низационната среда

Abstract: In an empirical study with 255 employees from various organizations, 
are analyzed the impact upon assessments for the organizational environment, 
cumulated stress and the stress effects from factors such as stimulation in various 
forms for excellence in operations, system care for employees’ qualifications 
through training, development of teams and time schedule.

Key words: cumulated stress, stress effects, organizational environment 
assessments
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ВЗАИМОВРЪЗКИ МЕЖДУ УЧЕНЕТО, АФЕКТИТЕ И КАРИЕРНИТЕ 
ПРЕДПОЧИТАНИЯ В ХОДА НА АКАДЕМИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ

Доц. д-р Йоана Янкулова, д.пс.н.
Катедра „Социална, трудова и педагогическа психология“

СУ „Свети Климент Охридски“
Е-mail: jankulova@phls.uni-sofia.bg

INTERRELATIONSHIP BETWEEN APPROACHES TO LEARNING, 
AFFECT AND CAREER ANCHORS DURING THE PROFESSIONAL 

PREPARATION OF STUDENTS

Assoc. Prof. Yoana Yankulova, PhD, DSc
Department of “Social, Work and Educational Psychology”

Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Резюме: В настоящия доклад са представени резултатите от емпирично 
психологическо изследване на взаимовръзките между подходите към ученето 
на студентите, афектите и кариерните предпочитания, които се проявяват в 
хода на академичното обучение и професионалната подготовка. В изследва-
нето участват 475 студенти от разнородни специалности, изучавани в различ-
ни български университети. Получените резултати свидетелстват за трайна-
та тенденция студентите да инвестират в задълбочено учене, положителни 
афекти и кариерни предпочитания, свързани с развитието на творческото ми-
слене и преодоляването на професионални предизвикателства.

Ключови думи: подходи към ученето, афекти, кариерни предпочитания, 
професионалната подготовка в университетите

Abstract: This report presents the results of empirical psychological study 
of relationships between approaches to learning, affect and career anchors 
during the professional preparation of students. The study involved 473 students 
from various disciplines taught in different Bulgarian universities. The results 
show a steady trend for students to invest in-depth learning, positive affects and 
career preferences related to the development of creative thinking and overcome 
professional challenges.

Keywords: Approaches to learning, affect, career anchors, professional 
preparation in universities
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INFLUENCE OF SPECIALTY AND UNIVERSITY ON CAREER 
ANCHORS OF STUDENTS

Assoc. Prof. Yoana Yankulova, PhD, Dsc., 
Department of “Social, Work and Educational Psychology”, 

Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Резюме: В настоящия доклад се анализират особеностите на кариерните 
предпочитания на 475 изследвани студенти в хода на академичното обуче-
ние и професионалната подготовка. В тази връзка е приложен научноизсле-
дователски инструмент, чиито психометрични характеристики и факторна 
структура са внимателно проследени и анализирани. Специално се проуч-
ва влиянието на изучаваната специалност и университет върху кариерните 
предпочитания на изследваните лица. Регистрира се статистическо значимо 
влияние на независимите фактори специалност и университет върху кариер-
ните предпочитания на студентите за творческо развитие и успешно решава-
не на предизвикателни професионални задачи.

Ключови думи: кариерни предпочитания, специалност, професионална 
подготовка в университета

Abstract: This report analyzes the characteristics of career anchors of 
475 students during their academic education and professional training. In 
this connection is applied a research tool whose psychometric characteristics 
and factor structure are carefully analyzed. We specifically examine the effect 
of the specialty and university on career anchors of the respondents. There is a 
statistically significant influence of independent factors specialty and university on 
the career anchors of students for creative development and successfully solving of 
challenging professional tasks.

Keywords: Career anchors, effect of the specialty and university
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МОТИВАЦИЯ ЗА ПОСТИЖЕНИЕ, ПОЛИТИКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И ВЪВЛЕЧЕНОСТ В РАБОТАТА

Проф. Ирина Зиновиева, д.пс.н.
Наталия Николова, докторант, 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България

ACHIEVEMENT MOTIVATION, HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 
AND JOB INVOLVEMENT

Irina Zinovieva, Full Professor, D. Sc., Ph.D. 
Natalia Nikolova, Doctoral student, 

“St. Kliment Ohridski” Sofia University, Bulgaria

Резюме: Мотивацията за постижение играе важна роля за успеха в жи-
вота и има основания да се предполага, че това се отнася и до професио-
налната изява, но изследванията върху този конструкт са сравнително слабо 
представени в организационната психология. В настоящата работа се проуч-
ва връзката между мотивацията за постижение, политиките за управление на 
човешките ресурси и въвлечеността в работата. Данните са от изследване на 
109 лица от различни сектори на икономиката и показват, че мотивацията за 
постижение е по-важна предпоставка за въвлечеността в работата от редица 
политики за управление на човешките ресурси. Оказва се също, че хората 
с висока степен на мотивация за постижение търсят възможност да прило-
жат тези свои стремежи в организацията, но за да ги задържи, организацията 
трябва да им предоставя работни задачи, които те смятат за постижение.

Ключови думи: мотивация за постижение, въвлеченост в работата, орга-
низационна психология, управление на човешките ресурси

Abstract: Achievement motivation seems a key issue for successful 
professional life. However, research on this subject is relatively rare in 
organizational psychology. In the present study, we explored the relations of 
achievement motivation and some human resource management (HRM) policies 
with job involvement. Data were gathered from 109 respondents from different 
sectors of the economy. Among the HRM policies, we focused on career planning, 
availability of training provided by the organization and managerial support for 
the employees. Achievement motivation appeared the strongest predictor of job 
involvement. The model for job involvement was particularly good and explained 
63% of the variance. To detail the findings, we performed an item analysis, where 
all of the independent variables’ items were entered as possible predictors in a 
regression model with job involvement as dependent variable. The results showed 
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that employees with high achievement motivation were quite self-centred in their 
work and would continue their work involvement quite independently from the 
organizational stimuli. In the end, we discuss the implications for recruitment and 
personnel management. 

Key words: achievement motivation, job involvement, organizational 
psychology, human resource management
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МЕТОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ 
КОНФЛИКТИ

Проф. Стойко Иванов, д.п.н.
СУ „Свети Климент Охридски“ 

 Е-mail: stoykoivanov@abv.bg

METHODS FOR MANAGING ORGANIZATIONAL CONFLICTS
Prof.  Stoiko Ivanov, Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Резюме: Целта на доклада е да разкрие същността, спецификата и разно-
видностите на структурните методи за управление на организационните кон-
фликти, предизвикани от неправилното разпределение на правата и задълже-
нията на участващите в тях личности. В структурните методи се включват 
следните етапи: 1. Разясняване на изискванията за изпълнението на съвмест-
ната работа чрез ясно формулиране на отговорностите на участниците в кон-
фликта, точно дефиниране на очакваните резултати и поставяне на конкретни 
срокове за постигане на задачите. 2. Съгласуване и координиране на дейст-
вията на участниците в конфронтационния процес за съвместно решаване от 
тях на спорните въпроси, които пречат за постигането на поставените цели. 3. 
Създаване и грамотно използване на система за стимулиране на опонентите, 
които допринасят за постигането на набелязаните цели и санкциониране на 
тези от тях, които не спазват общоприетите принципи.

 Ключови думи: конфликт, управление, методи

Abstract: The aim of the article is to reveal the essence, the specifics 
and the variety of structural methods to manage organizational conflicts caused 
by improper distribution of the rights and obligations of those involved In the 
structural methods the following steps are included: 1. Explaining the requirements 
for the implementation of joint work by clearly defining the responsibilities of the 
participants in the conflict, the precise definition of expected results and setting 
specific deadlines for achieving the goals. 2. Coordination of the actions of the 
participants in the confrontational process to jointly solve the conflict issues and 
to achieve the goals. 3. Create and competently implement a system to stimulate 
opponents who contribute to the achievement of objectives and penalize those who 
do not comply with generally accepted principles.

Key words: conflict, management, methods
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МЕНТОРСТВО И КОУЧИНГ В ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОНТЕКСТ – 
СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ

 Гл. ас. д-р Вихра Найденова
 Катедра „Социална, трудова и педагогическа психология“,

Софийски Университет „Св.Климент Охридски“
Е-mail: vihranaydenova@yahoo.com

MENTORSHIP AND COACHING IN ORGANIZATIONAL CONTEXT – 
CONTEMPORARY APPROACHES

Asst. Prof. Vihra Naydenova
 Department of “Social, Work and Educational Psychology”,

Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Резюме: Докладът разглежда менторството и коучинга като съвременни 
форми на учене и развитие в организационен контекст. Представени са основ-
ни автори и концепции. Менторството и коучингът се доказват като едни от 
най-ефективните методи за учене и развитие в организациите. Менторството 
се свързва с предаване на експертиза, знания, опит, както и подкрепа от по-
опитен служител в организацията. Разглеждат се взаимоотношенията между 
ментор и напътстван като двупосочно споделяне на знания. Менторството е 
част от възможностите за учене от взаимоотношения. Коучингът се използва 
като метод за учене и развитие в големи интернационални организации и е с 
доказан ефект върху индивидуалните и организационните резултати. Разгле-
дан е практичен коучинг модел TGROW и неговите основни стъпки. Пред-
ставен е практически подход при имплементиране на менторство и коучинг 
в бизнес компании. В доклада са разгледани етапи, резултати и обратната 
връзка от имплементирани менторски и коучинг програми в международни 
организации. 

Ключови думи: менторство, коучинг, коучинг модел, учене и развитие

Abstract: The article presents mentorship and coaching as contemporary 
methods of learning and development in organizational context. Presented are 
main authors and concepts. Mentorship and coaching have approved as some of the 
most effective methods for learning and development in organizations. Mentorship 
is connected to transmitting of expertise, knowledge, experience and also support 
by more experienced professional in the organization. Described are the relations 
between mentor and mentee as two-way knowledge sharing. Mentorship is a part 
of the possibilities for learning from relations. Coaching is a method for learning 
and growth in big international organization and has an impact on individual and 
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organizational level. In the article is presented a practical coaching model TGROW 
and its main steps. Introduced is a practical approach for mentorship and coaching 
program implementation in business companies. In the article are presented the 
steps, results and feedback after implementation of mentorship and coaching 
program in international organizations.

 
Key words: mentorship, coaching, coaching model, learning and development
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КОМПЕТЕНТНОСТЕН МОДЕЛ И 360-ГРАДУСОВА ОБРАТНА 
ВРЪЗКА – ПРИМЕРИ ОТ МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Гл. ас. д-р Вихра Найденова
 Катедра „Социална, трудова и педагогическа психология“,

Софийски Университет „Св.Климент Охридски“
 Е-mail: vihrnaydenova@yahoo.com

Таня Бриклер
 Директор, OS Bulgaria

Е-mail: tbrickler@osbulgaria.com

COMPETENCY MODEL AND 360-DEGREE FEEDBACK – EXAMPLES 
OF AN INTERNATIONAL ORGANIZATION

Asst. Prof. Vihra Naydenova
Department of “Social, Work and Educational Psychology”

 Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Tania Brickler
 Director, OS Bulgaria

Резюме: Докладът представя предимствата на въвеждане на компетент-
ностен модел в организациите и приложението му при осъществяване на 
360-градусова обратна връзка при ръководители. Представени са стъпките 
при създаване на компетентностния модел, изпробването му и осъществява-
нето на проект 360-градусова оценка на над 100 ръководители. Инструмен-
тът за оценка – 360-градусовата обратна връзка е един от най-ефективните и 
надеждни методи в организационен контекст. Методът позволява на служи-
телите да разберат повече за оценката на своите ръководители, колеги и под-
чинени и да се набележи най-подходящия план за индивидуално развитие.

Описани са осъществените стъпки на анализ, създаване на профили и 
доклади, комуникация, обратна връзка, консултиране и коучинг като част от 
мерките за развитие на служителите. 

 
Ключови думи: компетентностен модел, 360-градусова обратна връзка, 

индивидуално развитие

Abstract: The article presents the advantages of implementation of 
competency model in the organizations and its application by 360-degree feedback 
by managers. Introduced are the steps by creating of competency model, its testing 
and implementation of 360-degree feedback by more than 100 managers. The 
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instrument 360-degree feedback is one of most effective and reliable methods in 
organizational context. The method gives the possibility to understand more about 
the opinion of line-managers, colleagues, reports and to create the most suitable 
individual development plan. 

Described are the steps, analysis, 360-degree profiles and reports, the 
communication, consultations and coaching as a part of the development process.

Key words: competency model, 360-degree feedback, individual development
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РАЗВИТИЕ НА УМЕНИЯ ЗА ЕКИПЕН КОУЧИНГ НА ЛИДЕРИ В 
АДЖАЙЛ СРЕДА

Д-рАлександър Пожарлиев, 
Нов български университет
Е-mail: apojarliev@nbu.bg

DEVELOPING TEAM COACHING SKILLS FOR LEADERS IN AN 
AGILE ENVIRONMENT 

Alexander Pojarliev, PhD, NBU

Резюме: Докладът разглежда потребностите от развитие на управленски 
и лидерски умения при работата със самоорганизиращи се екипи в областта 
на разработването на софтуер. Фокусът е върху все по-актуалната област на 
развитие на коучинг подход на ръководство и умения за коучинг на мениджъ-
рите и лидерите. Работата си поставя за цел да разграничи индивидуален от 
групов коучинг и да изследва спецификата на приложение на екипния коу-
чинг като сравнително по-слабо проучена област. Въз основа на реален при-
мер от бизнеса, свързан с повишаване на ефективността на лидерски екип при 
създаване и поддържане на аджайл среда на работа, се разглеждат необходи-
мите умения за провеждане на екипен коучинг. Очертават се въпроси, свър-
зани с проектирането на подходящи дейности с цел развитие на уменията.

Ключови думи: екипен коучинг, аджайл коучинг, умения за коучинг, са-
моорганизиращи се екипи

Abstract: The current paper examines the needs of developing management 
and leadership skills in working with self-organizing teams in the field of software 
development. Its focus is on the ever increasing current area of   development 
of coaching approaches in leadership and the coaching skills for managers and 
leaders. The paper has as its goal to distinguish the individual coaching from the 
group coaching approach and examines the specifics of the application of team 
coaching as the relatively less explored area. Based on a real example of business 
practices connected with enhancement of the effectiveness of a leadership team in 
creating and maintaining an agile working environment are considered the needed 
skills for conducting team coaching. What is outlined are the issues connected with 
the design of appropriate activities with the aim of developing the necessary skills.

Keywords: team coaching, agile coaching, coaching skills, self-organizing 
teams
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ПРОБЛЕМИ ПРЕД КВАЛИФИКАЦИЯТА И ПОДГОТОВКАТА НА 
УЧИТЕЛИТЕ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ МЕНИДЖЪРИ

Гл. ас. д-р Бистра Мизова,
Доц. д-р Бончо Господинов

Проф. д-р Румяна Пейчева-Форсайт
Доц. д-р Илиана Петкова

Доц. д-р Йонка Първанова
Факултет по педагогика, СУ „Св. Климент Охридски“

PROBLEMS RELATED TO TEACHERS QUALIFICATION AND 
PREPARATION FROM THE VIEWPOINT OF EDUCATION 

MANAGERS 

Assist.Prof. Bistra Kirilova Mizova, Phd.
Assoc. Prof. Boncho Gospodinov, Phd.

 Prof. Roumiana Peytcheva-Forsyth, Phd.
 Assoc. Prof. Iliana Petkova, Phd.

 Assoc. Prof. Yonka Parvanova, Phd.
Faculty of education, Sofia University “St. Kliment Ochridski”

Резюме: Представят се мненията на образователни мениджъри (N=130) 
по ключови въпроси на продължаващата квалификация и кариерно развитие 
на учителите като част от национално представително проучване по поръчка 
на Министерството на образованието и науката, реализирано от екип на Фа-
култета по педагогика на СУ „Св. Климент Охридски“. Изводите, които се 
налагат вследствие анализа на резултатите от изследването, са в две основни 
насоки и подчертават необходимостта от 1) промяна на съществуващата сис-
тема за продължаваща квалификация на учителите чрез нейното осъвремяня-
ване в организационен и съдържателен план и 2) реформиране на системата 
за кариерно развитие на педагогическите кадри чрез осигуряване на връзка 
между придобитите, респ. валидирани професионални компетентности и 
утрвърдените професионални квалификационни степени като в допълнение 
се установят адекватни процедури и механизми за атестиране на учителския 
труд.

Ключови думи: подготовка на учители, професионална квалификация и 
кариерно развитие на учители, мнения на образователни мениджъри

Abstract: The opinion of education managers (N=130) concerning key issues 
related to teachers ongoing qualification and career development are outlined as a 
part of a national representative study assigned by the Ministry of Education and 
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Science, and realized by a team of the Faculty of Education at Sofia University St. 
Kliment Ohridski. The conclusions can be grouped into two main directions that 
accent on the need of 1) reorganization of the current teachers ongoing qualification 
system through its modernization in organizational and conceptual aspect and 2) 
reformation of the teachers career development system by the means of ensuring 
link between the mastered, respectively, validated professional competences and 
the established professional qualification degrees and additionally, implementation 
of adequate procedures and mechanisms for attestation of teachers performance.

Keywords: teachers training, teachers professional qualification and career 
development, education managers opinion
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СТРУКТУРА НА МОТИВАЦИЯТА ЗА РАБОТА И ВЗАИМОВРЪЗКИ 
С УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА ОТ ТРУДА ПРИ УНИВЕРСИТЕТСКИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Д-р Ирина Топузова
Югозападен Университет „Неофит Рилски“

irinatopuzova@gmail.com

STRUCTURE OF MOTIVATION FOR WORK 
AND CORRELATIONS WITH JOB SATISFACTION 

AT UNIVERSITY LECTURERS 

Irina Topuzova, PhD 
South-West University „Neofit Rilski“

Резюме: Производителността се определя като ефикасно и ефективно 
използване на ресурсите с минимални загуби и постигане на желаните резул-
тати. Мотивационните теории, създадени преди повече от 50 години от авто-
ри като Е. Маслоу и Ф. Хърцбърг разкриват, че удовлетворените служители 
са склонни да бъдат по-продуктивни, креативни и отдадени на ръководители-
те си. Успехът на стратегиите за подобряване на производителността зависят 
от ангажираността на служителите, удовлетвореността от работата, уменията 
и мотивацията им. Удовлетвореността от работата е емоционалната реакция 
на индивида по отношение на самата работа, докато мотивацията е движеща-
та сила за постигане на желания резултат. Докладът разглежда спецификата 
на мотивацията на академичния състав от няколко български университета. 
Целта на това изследване е да се установи настоящата структура на моти-
вацията за работа и взаимовръзките ѝ с удовлетвореността от работата при 
университетските преподаватели. 

Ключови думи: мотивация за работа, мотивационна структура, удовлет-
вореност от работата, университетски структури, академичен състав

Abstract: Productivity is defined as the efficient and effective use of resources 
with minimum waste and effort to achieve outcome. Conventional human resources 
theories, developed some 50 years ago by Maslow and Herzberg, suggest that 
satisfied employees tend to be more productive, creative and committed to their 
employers.The success of productivity improvement strategy is dependent on 
employee commitment, job satisfaction, skills, and motivation. Job satisfaction is an 
individual‘s emotional response to his or her current job condition, while motivation 
is the driving force to pursue and satisfy one‘s needs. The report examines specifics 
of motivation of thе academic staff in some Bulgarian universities. The aim of this 
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study is to establish the current structure of motivation for work and correlations 
with job satisfaction at university lecturers. 

 Keywords: motivation for work, motivational structure, job satisfaction, 
university structures, academic staff
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АКЦЕНТИ В РАЗВИТИЕТО НА БИБЛИОТЕЧНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ 
И НА БИБЛИОТЕЧНИЯ ПЕРСОНАЛ В КОНТЕКСТА НА 

ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО

Гл. ас. д-р Ели Попова 
СУ „Св. Климент Охридски“, ФФ, Катедра БИНКП

Е-mail: e_popova@phls.uni-sofia.bg

HIGHLIGHTS IN THE DEVELOPMENT OF THE LIBRARY 
ORGANISATION AND LIBRARY PROFESSIONALS IN THE CONTEXT 

OF THE INFORMATION SOCIETY

Asst. Prof. Eli Popova PhD
SU „St. Kliment Ohridski“, Faculty of Philosophy

Department of Library and Information Studies and Culture Policy

Резюме: Развитието на новите технологии, на интернет, на мрежовите 
информационни ресурси, динамиката на информационния обмен и съвремен-
ните комуникации променят визията и функциите на съвременната библиоте-
ка. Това несъмнено води след себе си, но и изисква промени в библиотечната 
организация и в управлението на библиотечния персонал. Докладът набеляз-
ва някои аспекти във взаимосвързаните процеси на развитие на библиотеч-
ните институции и повишаването на капацитета на библиотечния персонал. 
Разгледани са определящи професионални характеристики, необходими нови 
знания и умения, нови подходи в професионалното развитие на специалисти-
те, повлияни от информационното общество.

Ключови думи: библиотечен персонал, библиотечна организация, ин-
формационно общество

Abstract: The development of new technologies, the Internet, and network-
based information resources, as well as the dynamics of electronic information 
exchange and modern communication processes, are changing the image and the 
function of modern libraries. This inevitably leads to, but also requires, changes in 
the library organisation and in the management of library professionals. The report 
highlights some aspects of the interrelated processes of development of library in-
stitutions and improvement of the capacities of library professionals. It discusses 
defining professional characteristics, necessary new knowledge and skills, and new 
approaches in the professional development of library specialists influenced by the 
information society. 

Key words:  library staff, library organisation, information society
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МОДЕЛЪТ НА ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ КАТО ИНСТУМЕНТ ЗА 
НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Петя Грудева
Е-mail: zguraprojects@gmail.com

Мария Горанова
Е-mail: goranova.mariya@gmail.com

Фирма „Згура-М“

THE SUPPORTED EMPLOYMENT METHOD AS AN INSTRUMENT 
FOR SUPPORT AND PROMOTION OF JOB OPPORTUNITIES FOR 

PEOPLE WITH DISABILITIES

Petya Grudeva, 
Mariya Goranova

 “Zgura-M” LTD

Резюме: Съвременните подходи в развитието на човешките ресурси из-
веждат на преден план персоналните умения, знания и професионален опит 
като ключови критерии за избор на подходяща работна сила, независимо как-
ви са социалните характеристики на индивида. Фокусът при избор на подхо-
дящи служители и работници се поставя върху способностите, а не рядко и 
върху това дали човекът би се вписал в микросредата на компанията и дали е 
склонен да споделя нейните корпоративни ценности. Един от съвременните 
подходи за подкрепа на хората с увреждания и активизирането им на пазара 
на труда, е моделът на подкрепена заетост. Това, което го отличава от оста-
налите модели за насърчаване на намирането на работа, се състои в крайната 
цел – а именно намиране и задържане на платена работа. Естеството на рабо-
та е в подкрепа и насърчаване на клиента, а акцентът се поставя по време на 
всеки етап от процеса върху неговите силни страни, таланти и способности. 
Повече информация за модела на подкрепена заетост и неговото внедряване 
в България може да бъде намерена на официалния сайт на проект Coach@
Work.

Ключови думи: подкрепена заетост, увреждане, насърчаване, възмож-
ност

Abstract: Modern approaches in the development of human resources 
highlight the personal skills, knowledge and experience as key criteria for selection 
of suitable workforce, regardless of the social characteristics of the individual. In 
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the selection of suitable employees, the focus is on the abilities, but often also on 
whether the person could fit in the company’s micro environment as well as on 
her/his willingness to share its corporative values. One of the modern approaches 
of supporting people with disabilities and their inclusion in the labour market is 
the model of supported employment. What distinguishes it from the other models 
that promote finding employment is its ultimate goal – to find and retain paid 
employment. The nature of the work is to support and encourage the client and 
during each stage the emphasis is on the client’s strengths, talents, and abilities. 
More information about the model of supported employment and its implementation 
in Bulgaria can be found on the official website of the project Coach@Work.

Keywords: supported, employment, disabilities, opportunities, method
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ПОДХОДИ В ОБУЧЕНИЕТО ЗА РАЗВИТИЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ 
НА УМЕНИЯ ЗА РАБОТА ВЪВ ВИРТУАЛЕН ЕКИП

Маргарита Калейнска, докторант, 
ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“

Е-mail: magymavrodieva@gmail.com

APPROACHES TO TEACHING FOR THE DEVELOPMENT AND 
AMELIORATION OF SKILLS FOR WORKING IN A VIRTUAL TEAM

Margarita Kaleynska, Ph.D. Candidate
 St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo

Резюме: С глобализацията на световните пазари и бързото развитие на 
информационните и комуникационните технологии (ИКТ), все повече ор-
ганизации, в опит да повишат своята ефективност, изместват работните си 
процеси към виртуалното пространство. Изграждането на виртуални екипи 
(екипи, чиито членове комуникират основно чрез ИКТ) позволява органи-
зацията да разшири селекцията си от експерти като преодолее географските 
ограничения, да намали офис разходите си и така да повиши конкурентоспо-
собността си, но в същото време налага осигуряване на адекватна подготовка 
на членовете на тези екипи чрез специализирани обучения за гарантиране 
тяхното функциониране. В този контекст, настоящият доклад ще представи 
подходи за обучение, насочено към развитието и усъвършенстването на уме-
ния за работа във виртуален екип, приложими за развитието на човешките 
ресурси в организациите.

 
Ключови думи: виртуален екип, умения, образователни подходи, обуче-

ние, тренинг

Abstract: With the globalization of the world markets and the rapid 
development of the information and communications technologies (ICТ), many 
organizations, trying to augment their efficacy, move the work processes to the 
virtual space. Building virtual teams (teams whose members communicate mainly 
through ICT) permits the organization to enlarge its pool of experts by overcoming 
the geographical limitations, to lower its office expenses and thus raise its 
competitiveness. At the same time building such teams imposes the need to assure 
an adequate preparation of the members through specialized trainings to guarantee 
its functioning. In this context, the current article presents approaches to teaching 
for the development and the amelioration of skills for working in a virtual team, 
applicable for the human resources development in organizations. 

Keywords: virtual team, skills, approaches, teaching, training,
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ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ КАТО ПРЕДИКТОР ЗА 
УСПЕХА В РАБОТАТА

Гл. ас. д-р Любомир Джалев
Нов български университет

 Е-mail: ldjalev@nbu.bg

EMOTIONAL INTELLIGENCE AS A PREDICTOR OF JOB SUCCESS

Аss. professor Liubomir Djalev, PhD
 New Bulgarian University

Резюме: Настоящата разработка си поставя за цел да изследва прогнос-
тичната сила на емоционалната интелигентност за успеха на служителите 
при изпълнението на работните им задачи. Участници в изследването са 113 
финансови консултанти от голяма застрахователна компания, оперираща 
на българския пазар, с различни демографски профили. Като мярка за ЕИ е 
използван Въпросникът за емоционалната интелигентност в работата (Org-
EIQ). Ефективността в работата на служителите е оценена чрез обективни 
критерии, разработени от компанията.

За определяне на потенциала на ЕИ за разграничаване на служителите 
според тяхната ефективност в работата, е използвана статистическата техни-
ка, известна като Работна характеристика на получателя (Receiver operating 
characreristic, ROC). Целта на този анализ е да се определи една критерийна 
(прагова) стойност на скалата на тестовата променлива, спрямо която да се 
прогнозира бъдещата категорийна принадлежност на изследваните лица. Тъй 
като методът позволява едновременното тестване на множество предиктивни 
модели, като тестови променливи са използвани всички скали от въпросника. 
Като променлива на състоянието е използвано разпределението на служите-
лите в категории според ефективността на тяхната работа.

Резултатите от анализа разкриха значителния потенциал на ЕИ като пре-
диктор на успеха в работата, макар че не всички фактори на ЕИ се отличават 
с еднаква точност. С висока точност на прогнозата се характеризира общият 
фактор ЕИ в работата, но най-добра прогностична сила има макрофакторът 
„Себепознание“. За тази тестова променлива е определена конкретна праго-
ва стойност на тестовия бал, която осигурява чувствителност на прогнозата 
0.795, т. е. делът на положителните случаи, класифицирани правилно въз ос-
нова на праговата стойност, е 79.5%.

Ключови думи: емоционална интелигентност в работата, успех в работа-
та, работна характеристика на получателя (ROC), критерийна (прагова) стой-
ност, предиктивен модел
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Abstract: This paper aims to examine the predictive power of emotional 
intelligence for the success of the employees in the performance of their working 
tasks. Participants in the study were 113 financial advisers from large insurance 
company, operating on the Bulgarian market, with different demographic profiles. 
The Organizational emotional intelligence questionnaire (Org-EIQ) was used as a 
measure of EI. Effectiveness of the employees was measured by objective criteria 
developed by the company itself.

To determine the potential of EI to distinguish employees according to their 
job performance, a statistical technique was used, known as Receiver operating 
characteristic (ROC). The purpose of the analysis is to determine а cutpoint value 
on the test variable scale against which to predict the future categorical identity 
of the respondents. Since the method allows simultaneous testing of multiple 
predictive models, as test variables were used all scales of the questionnaire. The 
division of employees into categories according to their job performance was used 
as a state variable.

The results of the analysis revealed significant potential of EI as a predictor 
of success at work, although not all factors of EI differ with equal accuracy. High 
accuracy of prediction showed the general EI factor, but the best predictive power 
demonstrated macrofactor “Self-acceptance”. For this test variable, a cutpoint score 
was determined, ensuring sensitivity rate of 0.795, i. e. the proportion of correctly 
classified positive cases, based on that cutpoint score was 79.5%.

Keywords: organizational emotional intelligence, job success, receiver 
operating characteristic (ROC), cutpoint, predictive model
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МЕНИДЖМЪНТ НА ПЕРСОНАЛА В УСЛОВИЯТА НА 
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ – ЗА ВЪЗМОЖНОТО И НЕВЪЗМОЖНОТО 

Доц. д-р Валентин Василев
 ЮЗУ Н. Рилски, Благоевград

Е-mail: valyo@law.swu.bg

STAFF MANAGEMENT UNDER CONDITIONS OF GLOBALIZATION – 
THE POSSIBLE AND THE IMPOSSIBLE 

Assoc. Prof. Valentin Vasilev, PhD,
 South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad

Резюме: Реформите в мениджмънта на персонала не са подминати от 
световните тенденции на промени в цялостната икономическа обстановка.

Основен фактор за тези промени е глобализацията в съвременното обще-
ство. Този феномен промени отношението на организациите към голям брой 
техни отговорности, и от друга страна, промени отношението на клиентите 
към получаваните от тях стоки и услуги.

Мениджмънта на персонала претърпява съществена еволюция от глед-
на на точка на променящите се и глобализиращи се пазари и се ориентира 
към иновативни и практически насочени действия, с основна цел адаптация 
към променящата се среда, в която работят организациите. Новите подходи в 
управлението набират сила в повечето развити страни в последното десети-
летие и обхващат както сферата на бизнеса, така и на обществените услуги. 
Основният подтик, предизвикан от глобализацията, се изрази в признаването 
на обстоятелството, че подобренията в ефективността на организациите са 
тясно свързани с човешкия фактор, а оттам и с практиките по заплащане и на-
емане на работа, подбор, управление на изпълнението, мениджмънт на талан-
тите, мотивационна политика и други аспекти на мениджмънта на персонала. 
Следователно човешките ресурси в епохата на глобализиращото се общество 
се третират като капитал, изискващ от своя страна внимателно и иновативно 
управление 

Статията съдържа някои ключови идеи от гледна точка на повишаване 
на ефективността на управлението на персонала в съвременната организация, 
както и представя концептуални виждания относно възможностите за прило-
жение на иновативни подходи в търсене на позитивни решения в контекста 
на повишаване на ефективността на организациите.

Ключови думи: персонал, нови тенденции, глобализация, промени, ли-
дерство.
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Abstract: Reforms in staff management have not been overlooked by global 
trends of changes in the overall economic environment. 

A major factor in these changes is globalisation in modern society. This 
phenomenon has changed the attitude of organisations towards a large number of 
their responsibilities, and on the other hand, it has changed the attitude of customers 
towards receiving their goods and services.

Staff management has undergone a significant evolution in terms of the 
changing and globalising markets and it is oriented towards innovative and 
practically oriented activities with the main objective of adaptation to the changing 
environment where organisations operate. New approaches in management have 
been gaining ground in most developed countries over the last decade, and they 
cover both the business sector and public services. The main impulse caused by 
globalisation, is expressed in the recognition of the fact that improvements in the 
effectiveness of organisations are closely related to the human factor, and hence with 
practices regarding payment and recruitment, selection, performance management, 
talent management, incentive policy and other aspects of staff management. 
Therefore human resources in the era of the globalising society are treated as a 
capital requiring in turn careful and innovative management.

This article contains some key ideas in terms of increasing the efficiency of 
staff management in the modern organisation and presents conceptual views on the 
possibilities for applying innovative approaches in the search for positive solutions 
within the context of increasing the efficiency of organisations.

Key words: human resource management; trends, globalization, changes, 
leadership.
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ОГРАНИЧАВАЩИ ВЯРВАНИЯ ПРЕД ПРОФЕСИОНАЛНОТО 
РАЗВИТИЕ НА ЖЕНИТЕ: СИНДРОМ НА САМОЗВАНЕЦА

Борислава Якова, магистър
 Консултантска компания „Енталънт“– лидерско развитие и 

управление на таланта,
Е-mail: byakova5@gmail.com

LIMITTING BELIEFS ABOUT WOMEN`S PROFFESIONAL 
DEVELOPMENT: IMPOSTER PHENOMENON

Borislava Yakova, M.A.
 Entalent consultancy – leadership development and talent management

Резюме: Изследва се същността и влиянието на психологическия фено-
мен „синдром на самозванеца“ при млади жени. В Европа и САЩ терминът 
се използва, за да опише хроничните чувства на неувереност в собствените 
професионални умения въпреки повтарящи се успехи. Настоящето изследва-
не е първото по рода си за България и цели да изясни етиологията на феноме-
на. Резултатите показват, че синдромът е по-често срещан феномен при же-
ните и има значима връзка с инициативността в работата и страха от успеха.

Ключови думи: синдром на самозванеца, професионално развитие, въ-
трешни бариери, ограничаващо вярване, жени

Abstract: The report presents the results of a research of the nature and the 
influence of the imposter phenomenon over young women in Bulgaria. In Europe 
and USA the term is used for an explanation of chronic feelings of low self-esteem 
in one`s own professional competences, despite constant and repeated success. 
The research is the first of a kind in Bulgaria and aims to clarify the etiology of 
the phenomenon. The results shows that women are most likely to experience the 
imposter phenomenon, which has significant relationship with the initiative at work 
and fear of success.

Keywords: imposter phenomenon, professional development, inner barriers, 
limiting beliefs, women
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ПОЛИТИКИ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧИТЕЛИТЕ В 
УПРАВЛЕНИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО

Румяна Гьорева, докторант,
Югозападен университет „Неофит Рилски“, гр. Благоевград

Е-mail: r_todorova_g@abv.bg

POLICIES FOR THE INCLUSION OF TEACHERS IN SCHOOL 
MANAGEMENT

Rumyana Gyoreva, PhD Student
 Southwestern University „Neophyte Rilski“, Blagoevgrad, Bulgaria

Резюме: Докладът е опит за анализ на училищни политики, водещи до 
подкрепяща и стимулираща среда за учителите. Коментират се основни аспе-
кти по прилагането на тези политики за развитието на училището. Разглежда 
се мониторингът като способ за оценка на училищните политики за приобща-
ване на учителите. Въз основа на проведено изследване се анализират основ-
ни техники и стимули за труд на педагогическите специалисти.

Ключови думи: приобщаване, политики, мотивиране, промяна, монито-
ринг

Abstract: The report is an attempt to analyze school policies leading to a 
supportive and stimulating environment for teachers. Comment are key aspects in 
the implementation of these policies for the development of the school. Viewing 
is monitoring as a means of evaluation of school policies for inclusion of teachers. 
Based on a study analyzing the basic techniques and work incentives pedagogical 
specialists.

Keywords: Inclusion policies, motivation, change monitoring
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УПРАВЛЕНСКАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ 
БЪДЕЩИ УЧИТЕЛИ ПО МУЗИКА – РЕШАВАЩ ФАКТОР ЗА 
ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА МУЗИКАЛНО–

ИЗПЪЛНИТEЛСКИ ДЕЙНОСТИ

Д-р Юлияна Панова
 Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Е-mail: juliana_panova1960@abv.bg

MANAGERIAL COMPETENCY OF STUDENTS FUTURE MUSIC 
TEACHЕRS AS A CRUCIAL FACTOR FOR ORGANIZATING AND 

CONDUCTING OF MUSIC PERFORMING ACTIVITIES
Youliana Panova, PhD

 Shumen University “Bishop Konstantin Preslavsky” 

 Резюме: Докладът е насочен към ново осмисляне на проблема за об-
раза на ръководителя и готовността на бъдещите учители по музика за уп-
равление на музикално-изпълнителски дейности в училище. Това пряко се 
свързва с концепцията за управленската компетентост у студентите бъдещи 
учители по музика, осигуряваща създаването на умения за проектиране на 
подходящи действия и оптимални управленски решения в дадени музикално-
изпълнителски ситуации, самостоятелност в организиране на музикално-пе-
дагогическа и музикално-изпълнителска дейност, за решаване на музикално-
изпълнителски задачи, както и готовност за прилагането на диригентската 
техника и диригентските дейности в бъдещата им работа като учители по 
музика. 

Ключови думи: управление, музикално-изпълнителски процес, упра-
вленска компетентност

Abstract: The report is aimed at a new understanding of the problem of the 
image of the head and the readiness of future music teachers to manage music and 
performing activities at school. It directly connects with the concept of managerial 
competency in students‘ future music teachers, ensuring the creation of skills for 
designing appropriate action and optimal management decisions in certain musical 
performers situations autonomy in organizing musical pedagogy and musical 
performing activity for solving musical performing tasks and ready for application 
of conducting technique and conducting activities in their future work as music 
teachers.

Key words: management, musical performance process, managerial 
competency
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СТРУКТУРА И СРАВНЕНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ 
ПРИ МЪЖЕТЕ И ЖЕНИТЕ

Минчо Николов
 Дирекция „Бюро по труда“ Стара Загора

 Е-mail: mincho_nikolov@abv.bg

STRUCTURE AND COMPARISON OF VOCATIONAL INTERESTS IN 
MEN AND WOMEN

Mincho Nikolov
 “Labour office” Directorate – Stara Zagora,

Резюме: В настоящия доклад са представени професионалните интереси 
според методиката на Гилфорд-Цимерман. Разглеждат се стойностите, кои-
то са получени при изследването на мъжете и жените в България. Прави се 
анализ на средните стойности по субскали за професионалните интереси и 
стандартните отклонения по пол. Очертават се основни професионални инди-
катори, които са характерни при професионалното ориентиране за представи-
телите от женски и мъжки пол. 

Ключови думи: професионални интереси, професионални индикатори, 
силно и слабо изразени интереси

Abstract: This report represented the vocational interests according to the 
methodology of Guilford-Zimmerman. Discussed are the values obtained in the 
research of men and women in Bulgaria. It will analyze averages in subscales 
of vocational interests and standard deviations by gender. There remain major 
vocational indicators that are characteristic of vocational guidance to representatives 
from females and males.

Keywords: vocational interests, vocational indicators, markedness of strong 
and weak interests
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ВЛИЯНИЕ НА ЛИЧНАТА ИНИЦИАТИВНОСТ НА 
СЛУЖИТЕЛИТЕ ВЪРХУ ОТНОШЕНИЕТО ИМ КЪМ РАБОТАТА, 

ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯТА 

Гл. ас. д-р Соня Драгова-Колева
 Нов български университет
Е-mail: sonyadragova@nbu.bg

INFLUENCE OF EMPLOYEES’ PERSONAL INITIATIVE ON THEIR 
ATTITUDE TOWARDS JOB, CAREER DEVELOPMENT AND 

ORGANIZATION 
Sonya Dragova-Koleva, PhD

New Bulgarian University

Абстракт: Личната инициативност на работещите, изразяваща се в 
активно отношение към работата, ориентация към целите, предвиждане на 
проблеми и тяхното разрешаване, се превръща в ключова компетенция за 
ефективността и успешното развитие на компаниите. Множество изследва-
ния се фокусират върху различните фактори, предпоставящи инициативното 
поведение. Настоящият доклад се интересува от последствията от личната 
инициативност на индивидуално ниво в рамките на организацията. Той пред-
ставя данните от три отделни изследвания, в които се проучва връзката на 
личната инициативност с удовлетвореността от работата, възприеманите ба-
риери пред професионалното развитие и привързаността към организацията.

 
Ключови думи: лична инициативност, удовлетвореност от работата, ба-

риери пред кариерното развитие, привързаност към организацията

Abstract: Personal initiative of employees that refers to active approach 
towards job, goal orientation, anticipating problems and their solving has become 
a key competence for effective job performance and successful development of 
companies. Numerous studies focus on various antecedents of initiative behavior. 
In contrast, this paper is interested in the consequences of personal initiative at 
individual level in organizational context. Data from 3 distinct studies are presented 
to examine the relationship of personal initiative to work and organization-
related variables as job satisfaction, perceived career barriers and organizational 
commitment. 

Keywords: personal initiative, job satisfaction, career barriers, organizational 
commitment.
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ПРОГНОЗНИ ПАРАМЕТРИ (ПРЕДИКТОРИ)  
ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН УСПЕХ 

Диана Костова, докторант, Стопански Факултет
 Софийски университет „Св. Климент Охридски“,

Е-mail: kostovaddd@gmail.com

PREDICTORS OF CAREER SUCCESS
Diana Kostova, PhD Student

 Sofia Univeristy „St. Kliment Ohridski“

Резюме: Успехът в професионалния живот е от голямо обществено и 
икономическо значение и заедно със задоволителния личен живот е една от 
най-важните цели в живота на човека (Abele, 2002; Dette, Abele & Renner, 
2004). Професионалният успех не е важен само за отделния човек, успешните 
служители допринасят значително и за фирмения успех (Judge, Higgins, 
Thoresen & Barrick, 1999; Ng, Sorensen & Feldman, 2005). С настоящото 
изложение е направен опит за представяне на начините за прогнозиране на 
професионалния успех. Разяснени са четирите основни прогнозни категории 
за професионален успех. 

Ключови думи: професионален успех, кариера, предиктори, прогнозиране

Abstract: The career success is important in social and economical aspect and 
together with the satisfying private life is one of the main purposes in the human’s 
life (Abele, 2002; Dette, Abele & Renner, 2004). The career success is important not 
only for the particular individual, the successfull employees contribute significant 
to the company success (Judge, Higgins, Thoresen & Barrick, 1999; Ng, Sorensen 
& Feldman, 2005). The current summary presents the ways for predicting of career 
success and explains the four main prediction categories.

Key words: career success, career, predictors, prognostication
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РОЛЯ НА МЕНТОРСТВОТО В ОБУЧЕНИЕТО В ПУБЛИЧНАТА 
АДМИНИСТРАЦИЯ

Цветелина Бельовска, докторант
 ЮЗУ „Н. Рилски“, Благоевград

Е-mail: cvetib@abv.bg

THE ROLE OF MENTORING IN TRAINING IN PUBLIC 
ADMINISTRATION

Cvetelina Belyovska, PhD student,
 SWU “N. Rilski”

Резюме: Модернизирането на публичната администрацията е приоритет 
за всяко държавно управление. Съвременно предизвикателство в този кон-
текст е повишаването на ефективността на управлението на човешките ре-
сурси в различни негови аспекти. Ключов компонент в тази релация се явяват 
инструментите за обучение и развитие на служителите. Темата разглежда ак-
туалната роля на един от ключовите инструменти за ефективното управление 
на човешките ресурси – менторството и менторските отношения. Извеждат 
се както теоретични предизвикателства, свързани с обучението като ключова 
управленска дейност в съвременната организация, така и някои практичес-
ки компоненти, с оглед на реализиране на заложените стратегически цели в 
Стратегия за развитие на държавната администрация 2014-2020 година.

Ключови думи: човешки ресурси, менторство, обучение, публична ад-
министрация

Abstract: The modernisation of public administration is a priority for any 
government. The contemporary challenge within this context is to increase the 
efficiency of human resources management in various aspects. A key component in 
this relation is tools for training and developing employees. The topic examines the 
current role of one of the key tools for effective management of human resources 
– mentoring and mentoring relationships. There are both theoretical challenges 
associated with training as a key management activity in the modern organization 
and some practical components, with a view to realizing the strategic objectives set 
in the Development Strategy for Public Administration 2014-2020.

Кey words: human resourse, mentoring, training, public administration
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ЕФЕКТИВНО ОБУЧЕНИЕ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

Доц. д-р Валентина Шарланова,
Тракийски университет, Стара Загора

Е-mail: vsharlanova@yahoo.com

EFFECTIVE CAREER DEVELOPMENT TRAINING 

Assoc. prof. Valentina Sharlanova, PhD
Trakia University, Stara Zagora

Резюме: Педагогическите специалисти и студентите-педагози у нас 
имат потребност от развитие на компетенции за управление на кариерното 
развитие. За целта е необходимо в учебните планове на университетите 
и програмите за квалификация на педагогически специалисти по-широко 
включване на курсове/ учебни дисциплини в областта на управление на 
кариерното развитие. В настоящата разработка чрез метода фокус-група се 
представя проучване на характеристиките на ефективното обучение за ка-
риерно развитие, които да послужат за разработване на модел за обучение. 
Направени са изводи във връзка с разработването на модела.

Ключови думи: кариерно развитие, обучение, характеристики на 
ефективното обучение

Abstract: The educational professionals and the students-pedagogues in the 
country have a need to develop skills for career development management. For 
this purpose it is necessary to university curricula and in-service teacher training 
programs wider inclusion of courses/ subjects in the field of management of career 
development. Study on the characteristics of effective career development training 
by focus group method is presented in this paper. It could serve to develop a train-
ing model. Conclusions are made on the model design.

Key words: career development, training, characteristics of effective training
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ТРАДИЦИОННИ И СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Биляна Александрова, докторант 
Катедра „Социална, трудова и педагогическа психология“,

 СУ „Св. Климент Охридски“,
Е-mail: biliana.tsv.alex@gmail.com

TRADITIONAL AND CONTEMPORARY APPROACHES TO HUMAN 
RESOURCE MANAGEMENT

Biliana Alexandrova, PhD Student 
Department of Social, Work and Educational Psychology,

Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Резюме: Настоящата разработка прави теоретичен обзор на основните 
подходи в управлението на човешките ресурси. Изяснява се същността на по-
нятието „управление на човешките ресурси“. Поставя се акцент както върху 
основополагащи теоретични концепции, така и върху съвременни и инова-
тивни такива. Прави се съпоставка между различните подходи в управление-
то на човешките ресурси. Извеждат се техните силни и слаби страни, предим-
ства и недостатъци. Анализират се и практическите аспекти и приложимостта 
на различните подходи.

Ключови думи: управление на човешките ресурси, подходи, концепции

Abstract: The current research paper makes a theoretical review of the basic 
approaches to human resource management. The essence of the construct „human 
resource management“ is clarified. The emphasis is put on the basic theoretical 
concepts, as well as on contemporary and innovative ones. Different approaches 
to human resource management are compared. Their strengths, weaknesses, 
advantages and disadvantages are described. The practical aspects and feasibility 
of these approaches are analyzed.

Key words: human resource management, approaches, concepts
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ФАКТОРИ ЗА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ РАБОТАТА В 
ПРОИЗВОДСТВЕНА КОМПАНИЯ

Биляна Александрова, докторант
 Катедра „Социална, трудова и педагогическа психология“

СУ „Св. Климент Охридски“
Е-mail: biliana.tsv.alex@gmail.com

FACTORS OF WORK SATISFACTION IN A PRODUCTION COMPANY
Biliana Alexandrova, PhD Student

 Department of „Social, Work and Educational Psychology“
Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Резюме: Настоящата разработка представя резултатите от направена ор-
ганизационна диагностика и анализ на удовлетвореността в производствена 
компания. В изследването са участвали 156 от общо 250 служители в компа-
нията. Резултатите показват, че статистически значими различия има по от-
ношение на подскалата „Цели“ спрямо отдела на изследваните лица (p<0,05, 
F=2,183). Оказва се, че финансово-счетоводният отдел има най-високи сред-
ни стойности по почти всички подскали на въпросника за организационна ди-
агностика, а офисът на компанията в Бургас – най-ниски. Данните са сходни и 
по отношение на удовлетвореността. Също така резултатите показват, че за-
еманата позиция влияе върху стойностите на подскалата „Възнаграждения и 
повишения“ (p<0,05). По отношение на проведения контент-анализ се оказа, 
че възнагражденията и организацията на работата са двата най-големи про-
блема на служителите във фирмата и вземането на мерки от страна на ръко-
водството във връзка с тези проблеми ще подобри изпълнението на работата.

Ключови думи: организационна диагностика, удовлетвореност, произ-
водствена компания

Abstract: The current research paper represents the results from an 
organizational diagnosis and satisfaction analysis in a production company. 156 
out of 250 employees of the company took part in the study. The results show 
that statistically significant are the differences between the subscale “Goals” in 
regards with the department of the participants (p<0,05, F=2,183). It turned out 
that the financial-accounting department has the highest means in almost all of 
the subscales of the organizational diagnosis questionnaire and the Burgas office 
– the lowest. The data is similar for satisfaction. The results also show that the 
job role influences the values of the subscale “Remuneration and promotions” 
(p<0,05). In relation with the content-analysis it turned out that remuneration and 
the organization of the work are the two biggest problems of the employees of the 
company and any actions from the management in regards with those problems will 
improve the performance at work.

Keywords: Оrganizational diagnosis, satisfaction, production company
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ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ПЛАНА НА СЪВРЕМЕННИТЕ 
ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ

Проф. д-р Силвия Минева
СУ „Св. Климент Охридски“
Е-mail: silvia_mineva@abv.bg

HUMAN RESOURCES IN THE PLAN OF THE MODERN 
INTELLECTUAL TECHNOLOGIES: TENDENCIES AND 

PERSPECTIVES

Prof. Silvia Mineva, PhD 
Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Резюме: Целта на доклада е да предостави етически прочит на тран-
сформациите, на които са подложени основните форми на човешка активност 
– труд, общуване и познание, под влияние на съвременните интелектуални 
технологии, използвани за тяхното организиране и управление. За целта из-
ложението е фокусирано върху разнообразите ефекти от техногенното въз-
действие и свързаните с него тенденции и перспективи като кибернетизация-
та на човешките дейности и дехуманизацията на обществото.

Ключови думи: човешки ресурси, интелектуални технологии, интернет, 
киберпространство, формална рационалност, дехуманизация

Abstract: The aim of this paper is to offer and ethical reading of the undergoing 
transformations in the main form of human activity – work, communication and 
education, under the influence of the modern intellectual technologies, used for 
their organizing and management. For this purpose the exhibition is focused on 
the various effects of the technogenic influence and the related to it tendencies and 
perspectives, such as the cybernetization of human activities and dehumanization 
of society.

Keywords: human resources, intellectual technologies, Internet, cyber space, 
formal rationality, dehumanization
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Е-mail: dbelias@pe.uth.gr (Corresponding author)
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Athanasios Koustelios
 Department of Physical Education & Sport Science

 University of Thessaly, Trikala, Greece
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George Aspridis,
Department of Business Administration, TEI of Thessaly, Larissa, Greece, 

Е-mail: aspridis@teilar.gr

Labros Sdrolias
 Department of Business Administration, TEI of Thessaly, Larissa, Greece, 

Е-mail: isdrolias @teilar.gr

Varsanis Konstantinos, Department of Business Administration
 TEI of Western Macedonia, Kozani, Greece

 Е-mail: varsanis593@gmail.com

Abstract: The human factor nowadays is very important because of changes 
in the business environment. Due to the fact that the business sector faces new 
challenges, new markets for new products, the so-called globalization, they need to 
adopt flexible operational systems. So companies are dedicated to the continuous 
renewal and change in order to gain competitive advantage. The alignment of HR 
and quality policies, such as creating and communicating the TQM vision, preparing 
the organization and employees for TQM implementation and generating quality 
awareness among the employees across all levels, functions, and departments, should 
contribute to an increase company performance. The human resource function must 
take the lead in activities such as job design and teams that promote cooperation 
empower employees to provide information, participation and autonomy, select 
employees that can adapt to the organizational culture, foster programs of training 
and development with quality goals and define appraisal and compensation policies 
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which support quality targets. A fruitful cooperation between HRM and TQM can 
produce better organizational results. Employees should be managed in a way 
that enhances their loyalty to the company. This means that they are been chosen 
carefully to meet the constant demands of business, they are been well trained and 
educated, and they are working in an environment where total quality management 
is considered to be a very essential part of the business itself.

Keywords: Human Resource, Total Quality Management, Business, 
Organization, Employees
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HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN PUBLIC SECTOR

Nevena Petrović, Ivana Matić, Stefan Kocić, Dragana Buvač
Belgrade Banking Academy,

Е-mail: Jovanovicnevena989@gmail.com

Abstract: Fiscal austerity, technological changes, citizen empowerment and 
the increasing competition from the private sectors are among the most important 
factors that have changed the business environment for the public sector. In order to 
address the new trends in the environment, public organizations need to implement 
marketing concept, since today they have to compete with specialized services 
offered by experienced private sector companies, already accustomed to intense 
market competition. Marketing concept means focus on the customers, which 
requires well trained, skilled and competent employees. However, human resources 
management practices, that proved successful in the private sector, are not possible 
or equally efficient in the public sector. Recruitment and selection are among the 
most important functions of the human resources managers in public organizations. 
Attracting the suitable candidates is extremely difficult since the compensation 
system is limited, and high level of job security belongs to the past. In this paper, 
the specific issues of the human resources management in the public sector will be 
described, along with the theoretical approach to their solution.

Key words: recruitment, selection, intrinsic motivation, soft skills
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ПРОБЛЕМА РАЗРАБОТКИ БАЗОВЫХ КОМПЕТЕНЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Марта Абдыкаликова,
Академия государственного управления при Президенте Республики 

Казахстан, кандидат психологических наук, доцент Национальной 
школы государственной политики

Жулдыз Давлетбаева,
Академия государственного управления при Президенте Республики 

Казахстан, кандидат социологических наук, заместитель руководителя 
Научно-аналитического центра по изучению вопросов противодействия 

коррупции

THE PROBLEM OF DEVELOPMENT OF BASIC COMPETENCE OF 
CIVIL SERVANTS OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

Marta Abdykalikova,
Academy of Public Administration under the President of the Republic of 

Kazakhstan, Ph.D of Psychology,
associate professor of the National School of Public Policy

Zhuldyz Davletbayeva
Academy of Public Administration under the President of the Republic of 

Kazakhstan, PhD of Sociology,
Deputy Head of the Scientific-Analytical Center on Research of anti-

corruption

Резюме: В статье рассматриваются проблемы разработки базовых ком-
петенций государственных служащих современного Казахстана. Авторами 
показаны, что необходимо определить содержание базовых компетенций, 
для чего они необходимы для государственных служащих и основные инди-
каторы определяющие оценку поведения государственного служащего в той 
или рабочей ситуации.

Ключевые слова: эффективная деятельность, объективная оценка, про-
фессиональные компетенции, успешность, акмеология, человеческие ресурсы. 

Abstract: The article deals the problems of developing basic competencies of 
civil servants of modern Kazakhstan. The authors have shown the need to identify 
the contents of the basic competencies of civil servants. It is also includes various 
theoretical approaches that can make a methodological basis of competence 
development.

Keywords: effective activity, an objective assessment, professional 
competence, success, acmeology, human resources.
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ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ В ПРОЦЕСА НА ВЗЕМАНЕ 
НА КАРИЕРНО РЕШЕНИЕ

Галя Захариева, докторант 
 СУ „Св. Климент Охридски“

Е-mail: galyazaharieva@gmail.com

EMOTIONAL INTELLIGENCE IN THE PROCESS OF CAREER 
DECISION MAKING

Galya Zaharieva, PhD Student 
 Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Резюме: През последното десетилетие се наблюдава тенденция за засил-
ване на научния интерес към афективните процеси в кариерното развитие. 
Въпреки трудностите поради нееднозначното дефиниране и измерване на 
емоционалната интелигентност, към настоящия момент тя е сред предпочи-
таните афективни променливи при изследване процеса на кариерното взема-
не на решение. Изследователите в областта на професионалната психология 
търсят обяснение на това как възприетите и реални способности за боравене 
с емоционална информация влияят върху самоефективността, трудностите и 
нерешителността при вземането на решения, свързани с кариерата. 

 
Ключови думи: емоционална интелигентност, вземане на кариерно ре-

шение, нерешителност, трудности и самоефективност при вземането на кари-
ерни решения

Abstract: Over the last decade, there has been a growing tendency among 
researchers in vocational psychology to examine how affective processes influence 
and relate to constructs in career development. Despite the never ending debates 
about how emotional intelligence should be defined and measured, at present it 
remains one of the most preferred affective variables in studying how perceived 
and actual emotional abilities predict career decision making, decision-making 
self-efficacy, career indecision and difficulties in making a career choice.

 
Keywords: emotional intelligence, career decision making, career indecision, 

indecisiveness, career difficulties, career decision-making self-efficacy
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ФАКТОРИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ТРУДОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРИ 
СЛУЖИТЕЛИ В СОЦИАЛНАТА СФЕРА

Сюзан Сейфетинова, докторант
 СУ „Св. Климент Охридски“

Е-mail: s.seyfetinova@gmail.com

FACTORS TO ENHANCE WORK PERFORMANCE BY EMPLOYEES IN 
THE SOCIAL SPHERE

Syuzan Seyfetinova, PhD student
 Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Резюме: В настоящия доклад е представено проучване, целта на което 
е да се направи анализ на факторите, оказващи влияние върху трудовото из-
пълнение при служителите в социалната сфера. В съответствие с поставената 
цел, са представени: настояща ситуация в системата за социално подпомага-
не, проблеми и основни стъпки необходими за решаването им. В рамките на 
изследването са проведени интервюта със служители в сферата на социалното 
подпомагане и социалните услуги. Проучени са възможностите и наличните 
ресурси за повишаване ефективността на работата им. Методите използвани 
в проучването са въпросник и контент – анализ

Ключови думи: трудово изпълнение, служители, социална сфера

Abstract: This report presents a study aimed at analyzing the factors affecting 
job performance by employees in the social sphere. In keeping with this theme,  the 
following aspects are  examined:   current situation in the social assistance system, 
problems and basic steps necessary to solve them. The study is based on interviews 
with officials in the field of social assistance and social services. They studied the 
options and resources available to increase the efficiency of their work. Methods 
used in the study are questionnaire and content – analysis.

Keywords: work performance, employees, social sphere
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ПРОМЕНИ В СУБЕКТИВНОТО ОТНОШЕНИЕ КЪМ РАБОТАТА 
СЛЕД ВКЛЮЧВАНЕ В КОУЪРКИНГ СРЕДА

Миряна Станчева, докторант
 СУ „Св. Климент Охридски“

Е-mail: stancheva.miryana@gmail.com

CHANGES IN THE SUBJECTIVE ATTITUDE TOWARD WORK AFTER 
JOINING A COWORKING ENVIRONMENT

Miryana Stancheva, PhD candidate
 SU “St. Kliment Ohridski” 

Резюме: Коуъркингът предлага възможност за прилагане на различни 
подходи в извършването на работните задачи и взаимодействие с общност от 
единомислещи професионалисти. Тази среда осигурява свобода за различно 
преживяване и осмисляне на работния процес. Настоящата статия представя 
резултатите от проведено кроскултурно анкетно проучване, измерващо про-
мяната във възприятието за начина на работа, след присъединяването към 
коуъркинг пространство и общност. Анкетата се състои от 14 фактора, разде-
лени в две скали: влияние върху работния процес и влияние върху личност-
та. Изследователският подход цели отразяване на субективното възприятие и 
оценка на влиянието на коуъркинга върху живота и работата на изследваните 
лица. В проучването взеха участие 70 души от различни националности.

Ключови думи: коуъркинг, работна среда, общност, крос-културно из-
следване

Abstract: The coworking concept allows implying different approaches 
of executing work tasks and offers a possibility to interact with community of 
likeminded people. This environment gives a person the freedom to live and think 
about the working process in a different way. The following article presents the 
results from a cross-cultural study that measures the change in the perception of 
the way we work that occurs after joining a coworking space and community. The 
questionnaire consists of 14 factors which are divided in two scales: influence on the 
working process and influence on the personality. The applied research approach 
aims to reflect the subjective perception and evaluation of the way coworking 
influences the respondents’ work and life. 70 people from different nationalities 
took part in the study.

Key words: coworking, working environment, community, cross-cultural 
study
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ДОБРИ ПРАКТИКИ В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ПОЛИТИКИ ЗА 
РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Мариела Йорданова, докторант
 Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Е-mail: marielajordanova@abv.bg

BEST PRACTICES IN EDUCATION AND TRAINING POLICIES FOR 
HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

Mariela Yordanova, PhD Student,
Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Резюме: Предмет на доклада са образователните политики за развитие 
на човешките ресурси, като акцент се поставя върху публичните политики и 
по-точно върху тези на национално и наднационално ниво. Първо накратко 
се представят етапите, през които преминава осмислянето на идеята за съ-
ществуването на такъв тип политики, като се прави основното за изследване-
то разграничение между традиционен подход, насочен към въвеждането на 
практики за предоставяне на услуги за придобиване на допълнителни и нови 
компетентности, специфични за дадена професионална област, и съвременен 
подход, при който се изгражда цялостна политика за формиране на по-ши-
роки, универсални умения, приложими във всяка една сфера на дейност. От 
представените научни и практико-приложни изследвания по темата, както и 
от редица нормативни, програмни и стратегически документи, които са раз-
гледани, става ясно, че настъпва преход и от политики, чиито основен фокус 
са учениците и тяхното развитие, към политики за учене през целия живот, 
насочени към всички възрастови групи. След това въз основа на няколко на-
учни публикации се формулира предположението, че най-новите модели на 
образователни политики за развитие на човешките ресурси би следвало да са 
ориентирани към създаването на условия за придобиване на умения за уп-
равление на кариерата от всеки индивид. Прави се и опит за доказване на 
направеното предположение чрез представяне на добри практики от близкото 
минало в страни с развити икономики и образователни системи, като се дават 
и някои насоки за въвеждането на подобен род политики и в България.

Ключови думи: образователни политики, политики за учене през целия 
живот, универсални умения, умения за управление на кариерата 

Abstract: The topic of this paper is about the education and training policies 
for human resource development with emphasis on public policy and in particular 
on national and international policies for human resource development. First, the 
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stages, which understanding of the idea of such policies existence going through, are 
briefly presented. It is made the basic for this study distinction between traditional 
approach aimed at providing services to acquire additional and new competencies, 
which are specific to a professional field, and contemporary approach, which 
concern formulating a comprehensive policy for establishment of larger, key 
competencies applicable in every activity sphere. Studies and research papers as 
well as a number of legislative, program and strategic documents on the topic are 
considered and on that basis is inferred that a change of students’ education policies 
toward lifelong learning policies occurs. Then the author makes the assumption 
that the latest models of education policies for human resource development should 
be aimed at creation of conditions for establishment career management skills for 
everybody. In the study also are presented best practices in national human resource 
development and there is some advices for the future of Bulgaria in this aspect.

Keywords: education and training policies, lifelong learning policies, key 
competencies, career management skills
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ПРИЛОЖИМОСТ НА СИСТЕМАТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА 
ТРУДОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ

Невина Стойчева, докторант, 
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Е-mail: nevina_stoycheva@hotmail.com

IMPLEMENTATION OF JOB EVALUATION SYSTEM FOR CIVIL 
SERVANTS

Nevina Stoycheva, PhD student
Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Резюме: Вследствие на членството на страната ни в Европейския съюз, 
българската публична администрация става обект на редицa реформи, част 
от които са в сферата на управление на човешките ресурси. Статията об-
ръща внимание на процеса по оценяване на трудовото изпълнение, като 
инструмент за повишаване на ефективността и ангажираността на служи-
телите. Фокусът се поставя върху прилагането на системата за оценяване 
и нагласите на държавните служители спрямо нея. За целта се провежда 
изследване чрез анкетни карти сред всички служители в Министерство на 
икономиката, енергетиката и туризма през 2013г. В проучването вземат 
участие 50 служители от различни звена, на различни позиции и възраст. 
Получените резултати показват, че държавните служители в изследваната 
публична организация имат ясно разбиране за процеса и критериите за оце-
няване, за личните си и общи цели, имат доверие в ръководството и не-
говата обективност, подкрепят реформата и търсят повече възможности за 
професионално развитие.

Ключови думи: публична администрация, оценяване на трудовото из-
пълнение, реформа, цели, нагласи.

Abstract: As consequence of Bulgaria’s membership in European Union, the 
Bulgarian public administration is an object of numerous reforms, part of which are 
in the field of Human Resources Management. The article reviews the job evalua-
tion process as one of the key HR tools for employees’ engagement and efficiency 
increase. The focus is set on the implementation of the evaluation system and the 
attitudes of the civil servants toward it. For this reason a study based on question-
naire is carried out in the Ministry of Economy, Energy and Tourism in 2013. 50 
employees took part in the study. They are from different departments, on different 
positions and ages. The results show that the civil servants of the studied public or-
ganization have a clear understanding of the job evaluation process and its criteria, 
what are their personal objectives and the ones of the organization, they trust their 
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managers and their objectiveness, they support the reform, feel satisfied and they 
look for more opportunities for their professional development.

Key words: public administration, job evaluation, reform, objectives, attitudes.
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СПОРТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ И РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ 
РЕСУРСОВ

Проф. Галина Бирюкова, д-р филос. наук, канд. психол. наук
 

Доц . Елена Михайлова, канд. пед. наук
 

Виталий Андреев, старший преподаватель

Кафедра психологии
 Национального государственного Университета физической культуры, 

спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта», Санкт-Петербург, Россия

SPORT MANAGMENT AND THE DEVELOPMENT OF HUMAN 
RESOURCES

Galina Biryukova, PhD, professor,
 

Elena Mikhailova, Associate professor, PhD

Vitaly Andreev, senior lecturer

 The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and 
Health, St. Petersburg, Russian Federation

Резюме: В статье рассматриваются особенности формирования спор-
тивного менеджмента как профессиональной деятельности. Анализируются 
термины «менеджмент» и «менеджер» через этимологический и профессио-
нально-логический анализ. Представлен анализ особенностей управления 
физической культурой и спортом в системе рыночных отношений, опреде-
ляются задачи спортивного менеджмента в развитии человеческих ресурсов.

Ключевые слова: менеджер, человеческие ресурсы, физическая культу-
ра и спорт, спортивный менеджмент.

Abstract: The article considers peculiarities of formation of sports manage-
ment as a professional activity. The terms „management“ and „manager“ are ana-
lyzed using etymological and professionally-logical methods. The analysis of fea-
tures of management of physical culture and sport in the system of market relations 
is made, and the objectives of sport management within the development of human 
resources are determined.

Keywords: Manager, human resources, physical culture and sport, sport 
management.
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АГРЕСИЯ И РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ ПРИ
СПОРТИСТИ

Доц. д-р Галина Домусчиева-Роглева 
НСА „Васил Левски“, София
Е-mail: galinarogleva@abv.bg

AGGRESSION AND CONFLICT RESOLUTION BY
ATHLETES

Assoc. Professor Galina Domuschieva-Rogleva, PhD
National Sports Academy “Vassil Levski”, Sofia

Резюме: Целта на настоящето изследване е да се проучат тенденциите 
към агресивно реагиране и предпочитаните стилове за разрешаване на кон-
фликти в областта на спорта. Обект на изследване са 155 спортисти, на въз-
раст от 18 до 26 години, групирани по пол и вид спорт. Изследваните лица по-
пълват тест на Buss-Durkee за изследване на тенденциите към агресивно реа-
гиране и тест за измерване на стиловете за разрешаване на междуличностни 
конфликти, създаден от М. Рахим. Изследваните състезатели демонстрират 
умерено изразена личностна агресивност. Водещи са нагласите за проява на 
активна агресивност. Интегративният и компромисният стил за разрешаване 
на конфликти са предпочитани. Тези два стила са свързани с избягване на 
прояви, отнасящи се към активната агресия.

Ключови думи: активна и пасивна агресия, интегриращ, избягващ, до-
миниращ, отстъпчив, компромисен стил.

Резюме: The aim of this study is to explore the trends of aggressive 
response and the preferred styles of conflict resolution in the sport field. Object 
of the study were 155 athletes aged 18 to 26 years, grouped by gender and type of 
sport practiced. Respondents completed Buss-Durkee‘s test to help the research 
of aggressive response and Rahim Organizational Conflict. Studied athletes 
demonstrate moderate personal aggression. Leading attitudes are a manifestation 
of active aggression. Integrating and compromising style for conflict resolution are 
preferred. Both styles are related to the avoidance of events relating to the active 
aggression

Keywords: active and passive aggression, integrating, avoiding dominating, 
obliging, compromising style.
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ПЕРФЕКЦИОНИЗЪМ И АЗ-ЕФЕКТИВНОСТ В СПОРТА

Доц. д-р Галина Домусчиева-Роглева
 НСА „Васил Левски“, София
 Е-mail: galinarogleva@abv.bg

PERFECTIONISM AND SELF-EFFICACY IN SPORT
Assoc. Professor Galina Domuschieva-Rogleva, PhD

 National Sports Academy “Vassil Levski”, Sofia

Резюме: Целта на настоящия доклад е да се изследват проявите на 
перфекционизъм и Аз-ефективност при състезатели, диференцирани по 
пол и класиране. За реализиране на целта на изследването използвахме: 
Multidimensional Perfectionism Scales (Frost-MPS) и методика за изследване 
на Аз-ефективността в спорта (Янчева, Цв. Мишева-Алексова). Обект на из-
следване са 97 спортисти, на възраст между 18 и 22 години, 60 девойки и 37 
– младежи, занимаващи се с единоборства. Водещи са показателите органи-
зираност и лични стандарти, които се разглеждат като елементи на адаптив-
ния перфекционизъм. Средните стойности на Аз-ефективността при всички 
изследвани лица са по-високи, в сравнение със себепрепятстването. Високите 
лични стандарти стимулират усещането за Аз-ефективност, докато родител-
ската критика засилват себепрепятстването.

Ключови думи: адаптивен парфекционизъм, себепрепятстване, едино-
борства

Abstract: The aim of the current investigation is to study relationships between 
perfectionism and Self-Efficacy with athlethes. For achieving optimal success from 
the research we used Bulgarian versions of: Multidimensional Perfectionism Scales 
(Frost-MPS), and Methods for researching the Self-Efficacy in sport (Iancheva, 
Misheva-Aleksova), which include two subscales – Self-Efficacy and Self-
hindering. Subjects of the research are 97 athletes, aged from 18 to 22; 60 of them 
are junior men, 37 - junior women from single combats. Leading indicators are 
organization and personal standards that are considered as elements of the adaptive 
perfectionism. The average values of the Self-Efficacy in all subjects tested were 
higher, as compared with Self-hindering. High personal standards stimulate a sense 
of Self-efficacy, while parental criticism strengthens Self-hindering.

Key words: adaptive perfectionism, Self-hindering, single combats



124

ПРОФЕСИОНАЛЕН И ИЗВЪНПРОФЕСИОНАЛЕН АЗ-ОБРАЗ ПРИ 
РАБОТЕЩИ В ОБЛАСТТА НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 

Гл. ас. д-р Николай Димитров
 СУ „Св. Климент Охридски“

Е-mail: n.dimitrov@dir.bg

PROFESSIONAL AND OVERALL SELF-IMAGE IN HUMAN 
RESOURCES PROFESSIONALS 

Nikolay Dimitrov, PhD, Chef Assistant Proffessor,
Sofia University “St Kliment Ohridski”

 
Резюме: Професионалната идентичност е важна за фиксирането на мяс-

тото на индивида в обществото. Спадането към дадена професия предопре-
деля самоопределението и оформя начина, по който другите възприемат ин-
дивида. В този смисъл, професионалната идентичност бива определяна като 
съвкупност от атрибути, вярвания и ценности, които хората използват, за да 
дефинират себе си в специализирани, определяни от умения и образование, 
длъжности и професии. 

В проведеното изследване се събира информация, която цели да разкрие 
степента на различие при себеописанието на индивида, като агент – от една 
страна – в ежедневието, в контактите си с близки и приятели, от друга – в ра-
ботна обстановка, докато изпълнява професионалната си роля. Инструкцията 
е изследваните лица да опишат себе си, каквито смятат, че са в извънработна 
среда – сред близки, познати, приятели – да определят „границите“ на своя 
Реален Аз. След което – да направят същото със своя Трудов Аз.

Ключови думи: професионален Аз-образ, социален Аз, човешки ресур-
си, професионална идентичност

Abstract: Professional identity is important for fixing the place of the indi-
vidual within the society. Professional membership influences self-definition and 
shapes how others think about the individual. Hence, professional identity is defined 
as the constellation of attributes, beliefs, and values people use to define themselves 
in specialized, skill- and education-based occupations or vocations.

Current study collects information aimed at revealing the degree and the ex-
tent to which self-descriptions of the individual as an agent in everyday-life and in 
their contacts with their relatives, peers and friends on one hand and in working 
environment while they perform their professional roles differ. The instruction is 
participants to describe themselves in the way they believe they are in overall envi-
ronment – while with relatives, peers and friends – to define their Overall Self lim-
its and then, afterwards – to do the same with their Working or Professional Self.

Keywords: professional self, social Self, human resources, professional identity
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МЕТОДИКА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ НА 
СЪТРУДНИЧЕСТВОТО „УНИВЕРСИТЕТИ – ПРЕДПРИЯТИЯ“ 

С ЦЕЛ ПОВИШАВАНЕ ПРИГОДНОСТТА ЗА ЗАЕТОСТ НА 
СТУДЕНТИТЕ

Проф. дтн Николай Найденов
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 Доц. д-р Александър Петков
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 Доц. д-р Емил Трифонов
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 Русенски университет „Ангел Кънчев“

METHODOLOGY FOR STUDY OF THE PROBLEMS OF 
COOPERATION „UNIVERSITIES - ENTERPRISES“ IN ORDER TO 

INCREASE STUDENT’S EMPLOYABILITY 
Full professor DTSc Nikolay Naydenov

Daniela Yordanova
Nikolay Kolev 

Аssoc. professor Alexandar Petkov
Аssoc. professor Emil Trifonov

University of Ruse

Резюме: Представена е методика за изследване на проблемите на сътруд-
ничеството „университети – предприятия“ с цел повишаване на пригодността 
за заетост на завършващите студенти. Изследването е насочено към предста-
вители на бизнес факултети в български университети, в които се провежда 
обучение в бакалавърска програма по специалности „Стопанско управление“ 
и „Индустриален мениджмънт“ или сходни на тях. Дейността е част от про-
ект, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, 
съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз.

Ключови думи: сътрудничество „университети – предприятия“, при-
годност за заетост на завършващите студенти, методика 

Abstract: A methodology for research of the problems of university – 
enterprises cooperation for encouragement of employability of graduating students 
is presented. The research is held among representatives of business faculties 
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in Bulgarian universities, where education in bachelor programs in Business 
management and Industrial management or similar is carried out. The research 
activity is a part of project funded from Operational program “Human Resources 
development”, co-funded by European Social Fund of European Union.

Keywords: cooperation university – enterprises”, employability of graduating 
students, methodology
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ПРОБЛЕМИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗВИТИЕТО НА 
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В РЕГИОНАЛНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ 

СТРУКТУРИ

Ас. д-р Методи Иванов
Доц. д-р Климент Найденов

Доц. д-р Тони Трайков
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

PROBLEMS IN THE MANAGEMENT AND DEVELOPMENT OF 
THE HUMAN RESOURCES IN THE REGIONAL ADMISTRATIVE 

STRUCTURES

Metodi Ivanov, asst. prof., PhD
 Kliment Naydenov, Assoc. Prof., PhD

 Tony Trajkov, Assoc. Prof., PhD 
 Sofia University „St. Kliment Ohridski“

Резюме: Целта на настоящия доклад е да се конкретизират проблемите 
при управлението на човешките ресурси при регионалните административни 
структури, като се проследят в ретроспективен план възможностите и раз-
витието на човешките ресурси при конкретни регионални административни 
структури. На основата на очерталите се проблемни аспекти при управле-
нието на човешките ресурси, при регионалните организации, авторите ще си 
поставят за цел да изведат конкретни насоки за развитие, както и да обособят 
и систематизират тематично проблемните области при управлението и раз-
витието на човешките ресурси в регионалните административни структури. 
Изводите, направени в настоящия доклад, ще бъдат с практико-приложен 
характер по отношение на лицата, заемащи ръководни длъжности при реги-
оналните административни организации, и едновременно с това ще бъдат на-
сочени към определянето на положителни модели на управление и развитие 
на човешките ресурси в регионалните организации. 

Ключови думи: регионални организации, административни структури, 
регионално развитие, човешки ресурси, стратегическо управление

Abstract: The aim of the current report was to be specified the problems in the 
management of human resources at regional administrative structures such as be 
tracked in the retrospective plan the opportunities and the development of human 
resources. On the basis of the problems identified aspects of the management 
of human resources in the regional organizations, the author will aim to put 
specific guidelines for development as well as to differentiate and systematize the 



128

thematically the problem areas in the management and the development of human 
resources in the regional administrative structures. The conclusions in this report 
will be with the practical and applicable character with regard to persons holding 
managerial positions at regional administrative bodies and at the same time will 
be aimed at establishing of the positive models in governance and human resource 
development in regional organizations.

Keywords: regional organizations, administrative structures, regional 
development, human resources, strategic management



129

MOTIVATION AND EMPLOYEE SYSTEM OF REWARDS IN 
DEVELOPING COMPANIES

Dijana Jovanovic, PhD student,
Belgrade Banking Academy

 Е-mail: d_jovanovic87@yahoo.com

Milica Pasic, PhD student
 Belgrade Banking Academy

Е-mail: milicapasic91@hotmail.com

Ljubica Pantelic, PhD student
 Belgrade Banking Academy

Е-mail: ljubica_bba@hotmail.com

Dalibor Opacina, PhD student
 Belgrade Banking Academy

 Е-mail: opacina@yahoo.co.uk

Abstract: A successful business of companies, in the growing competitive 
and uncertain business environment, is built on the foundations of quality human 
resources. With their competence, talent, creativity and dedication, they can 
contribute to this output, for what it is necessary to create adequate incentives 
and motivate employees at all levels. Since is natural that people have different 
priorities, needs and desires, it is clear that their preferences and motivation for 
work will be varied. This emanates a wide range of prizes, bonuses and other 
benefits that are allocated according to work performance. Beside material, there 
is an importance in intangible assets, manifested in the recognition, respect, higher 
status, development of personal skills and education. An adequate combination 
of material and immaterial compensations contributes to a higher employee 
engagement, development and growth of the organization and realization of realistic 
goals, which further reflects on rationality, productivity and business efficiency. 
The aim of this research is to draw attention to the type and importance of the 
benefits that different companies use in different industries, so as on the impact 
they have on employees’ motivation. In this direction, the survey was conducted in 
two sectors: IT and banking sector. The results show that in the IT sector attention 
is more drawn to the staff motivation, and that non-cash incentives have priority in 
use for this purpose.

Key words: human capital, motivation, remuneration, compensation, efficiency 
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА АНАЛИЗ НА 
ДЛЪЖНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА

Главен асистент д-р Нина Ботева
 Военна академия „Г. С. Раковски“

Е-mail: azninka@abv.bg

CHALLENGES IN CONDUCT OF JOB ANALYSIS IN THE 
ORGANIZATION

Chief Assistant Dr. Nina Boteva
 „G. S. Rakovski“ National Defense Academy

Резюме: Разкриване на възможни практически решения за преодолява-
не на трудности при провеждане на анализ на длъжности, изведени съобразно 
проблеми, възникващи при осъществяване на процеса анализ на работата на 
организационно равнище.

Ключови думи: анализ на длъжностите, съдържание на информацията 
за длъжностите.

Аbstract: Disclosure of possible practical solutions to overcome challenges in 
conduct of job analysis in the organization, alleging according to problems arising 
in the implementation process to analyze the performance of organizational level.

Keywords: job analyses, content of the information about the positions
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КРОСКУЛТУРЕН МЕНИДЖМЪНТ  
И ОРГАНИЗАЦИОННА КУЛТУРА

МОРАЛНО ЛИДЕРСТВО В КРОСКУЛТУРНАТА БИЗНЕС ЕТИКА

Проф. д-р Даниела Сотирова
Технически университет – София, Стопански факултет,

Катедра „Правни и хуманитарни науки“
Е-mail: dasotirova@yahoo.com

MORAL LEADERSHIP IN CROSS-CULTURAL BUSINESS ETHICS

Daniela Sotirova
Technical University – Sofia, Faculty of Business,

Department of Legal studies and Humanities

Резюме. В доклада се изследва моралното лидерство като проблем в по-
веденската кроскултурна бизнес етика. Изтъкват се предимствата на теории 
за социалното научаване в обяснението на етичното лидерство. Разглеждат 
се няколко равнища на концептуализиране на лидерството в кроскултурна-
та бизнес етика. Анализира се ролята на конструктите морални основания и 
морална област в обяснението на културните различия. Разглежда се мястото 
на хипернормите като понятие в бизнес етиката, както и правила и съвети за 
етично лидерство в международни проекти. Моралното лидерство е видяно 
като своеобразна смес (3 в 1) от три съставки: морална личност (характер), 
етичен мениджмънт, но и културна интелигентност.

Ключови думи: морално лидерство, бизнес етика, кроскултурна бизнес 
етика, културни различия.

Аbstract. The paper examines moral leadership as a problem in cross-
cultural behavioral business ethics. The advantages of theories of social learning in 
understanding ethical leadership are stressed. Several levels of conceptualization 
of leadership in cross cultural business ethics are considered. Тhe role of constructs 
moral grounds and moral domain in the explanation of cultural differences is 
analyzed. The place of hyper norms as concept from business ethics and rules and 
tips for ethical leadership in international projects are considered as well. Moral 
leadership is seen as a kind of mixture of three ingredients (3 in 1): moral person 
(character), ethical mаnagement, and cultural intelligence.

Keywords: moral leadership, business ethics, cross-cultural business ethics, 
cultural differences.
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THE INFLUENCE OF LEADERSHIP STRATEGIES ON THE 
ORGANIZATIONAL CULTURE OF EMPLOYEES

Aleksandra Golubović -Stojanović, M.Sc. 
Faculty of Organizational Sciences, Belgrade University 

Е-mail: aleksandragolubovicstojanovic@gmail.com

Abstract: The research in business organizations was conducted on the 
sample of leaders and employees. The construction of high-quality questionnaire 
represents the important segment of modern statistical and business researches. 
The issues in questionnaire construction are very complex and they are in the focus 
of all statistical and research methodologies. It was conducted on the sample of at 
least 250 examinees (employees) in bigger companies in Serbia. The employees 
and the leaders were surveyed by the method of standard questionnaire (on-line) 
which required from employees (examinees) to evaluate the importance of and 
satisfaction with certain activities performed by organizations in order to determine 
the relationship (communication) between the employees and the leaders, as the 
key of success of every organization. The sample of employees and leaders was 
stratified, which means that employees and leaders from all age groups, of both 
genders and all levels of education were examined in this questionnaire. This paper 
presents the research about employees and leaders who are included in leading 
the organization, as an important segment of the modern business. The aim of this 
research is to show the real picture of the presence of new leaders’ strategies in the 
organizations, as well as the analysis of the perception of employees about their 
leaders.

Key words: Leader’s strategies, Employees, Communication 
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КУЛТУРНИТЕ ПРАКТИКИ – МЕДИАТОР МЕЖДУ ЛИЧНОСТТА И 
УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА ОТ ТРУДА 

Доц. д-р Майяна Митевска-Енчева
 УНИБИТ

Е-mail: majana@abv.bg

CULTURAL PRACTICES - MEDIATOR BETWEEN PERSONALITY 
AND JOB SATISFACTION

Mayiana Mitevska-Encheva, Asoss. Prof.
 SULSIT, 

Резюме: Анализът на взаимодействието между личностните черти и 
културните практики дава възможност да се проследи динамиката на удо-
влетвореността от труда според разстоянието до властта, избягването на не-
сигурността и отношението между постигането на лични и групови цели. 
Приложени са три психологически инструментариума: Петфакторен модел 
BIG 5: Откритост, Добросъвестност, Екстраверсия, Доброжелателност, Не-
вротизъм или емоционална стабилност (Costa amp; McCrae, 1994), култур-
ни практики (Карабельова, 2011) и удовлетвореност от труда (Радославова, 
2001). В изследването са участвали 204 лица за период февруари – април 2015 
г. Хипотезите се проверяват с SPSS-21.

Ключови думи: културни практики, личност, удовлетвореност от труда 

Abstract: The analysis of the interaction of personality traits and cultural 
practices makes it possible to trace the dynamics of job satisfaction according to 
the distance to power uncertainty avoidance and relationship between achieving 
personal and group goals. Attached are three psychological tools: BIG 5 model 
- Openness, Conscientiousness, extroversion, kindness, neuroticism or emotional 
stability (Costa amp; McCrae, 1994), cultural practices (Karabeliova, 2011) and 
satisfaction with work (Radoslavova, 2001). The study involved 204 persons for 
the period February - April 2015 hypotheses are checked with SPSS-21.

Key words: cultural practices, personality, job satisfaction
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ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА В УНИВЕРСИТЕТА ПРЕЗ 
ПОГЛЕДА НА СТУДЕНТИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РУСКА 

ФЕДЕРАЦИЯ

Доц.д-р Божидара Кривирадева,
СУ „Св. Кл. Охридски“

kriviradeva@abv.bg

Доц.д-р Елена Торина
Тулски държавен педагогически университет „Л. Н Толстой“

torina.e@yandex.ru

ORGANIZATIONAL CULTURE AT THE UNIVERSITY THROUGH 
THE EYES OF STUDENTS IN BULGARIA AND THE RUSSIAN 

FEDERATION
Assoc.prof. Bozhidara Kriviradeva, PhD
Sofia University „St. Kliment Ohridski“

Assoc.prof. Elena Torina
Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University

 
Резюме: В статията ще бъдат представени резултати от емпирично из-

следване, организирано и проведено със студенти от Софийски универси-
тет „Св. Кл. Охридски“ и Тулски държавен педагогически университет „Л. Н. 
Толстой“. Реализираното емпрично проучване цели да установи типа органи-
зационна култура в университета. Емпиричното изследване се осъществи с 
помощта на инструментариум, разработен специално за нуждите на изследва-
нето. В анкетната карта са използвани съществуващи въпросници и анкетни 
карти, като: Адаптирана анкетна карта за изследване на типа организационна 
култура, разработена от Томас Харисън; Gareth R. Jones, Jennifer M. Gefrge, 
Contemporary management. Част от въпросите в анкетната карта са от Въпрос-
ник за диагностика на корпоративна култура. Резултатите от изследването 
показаха, че няма силно изразена организационна култура в университета и 
в частност във факултета, в които учат респондентите. В Софийския универ-
ситет не може да бъде откроена преобладаваща организационна култура, тъй 
като се очертават като приоритетни култура на ролята, култура на задачата 
и култура на личността, но при двата факултета от Тулски държавен педаго-
гически университет, взели участие в емпиричното изследване, преоблада-
ва култура на задачата.

Ключови думи: организационна култура, ценности, стандарти на пове-
дение, митове и легенди, ръководител, подчинен.
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Abstract: The article presents empirical research results among students of 
Sofia University “St. Kliment Ohridski” and Tula State University “L. N. Tolstoy”. 
The main object of the research was to find the main organizational culture 
existing at both universities. The research was conducted with a questionnaire 
that was designed exclusively for its purposes. Questions from different research 
instruments were used in the questionnaire, for example: Adapted questionnaire 
for evaluation organizational culture, developed by Thomas Harrison; Gareth 
R. Jones, Jennifer M. Gefrge, Contemporary management; part of questions were 
retrieved from a Questionnaire for a diagnostic of a corporate culture. Research 
results showed that there is no evident, highly visible organizational culture at both 
university and in the faculties were the research took place. At Sofia University 
most visible and prevailing cultures are culture of roles, culture of task and culture 
of individuals. Meanwhile, at both faculties of Tula state pedagogical university the 
most predominant culture is task culture.

Key words: organizational culture, values, behavior standards, myths and 
legends, manager, subordinates.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА УНИВЕРСИТЕТА И ИДЕАЛЬНОЙ 
КОМПАНИИ В ВОСПРИЯТИИ СТУДЕНТОВ ТОМСКИХ ВУЗОВ

Светлана Литвина, кандидат психологических наук, доцент
Кафедра организационной психологии факультета психологии
Национальный Исследовательский Томский государственный 

университет, Россия, Томск

ORGANIZATIONAL CULTURE OF THE UNIVERSITY AND 
IDEAL COMPANY AS SEEN BY STUDENTS OF TOMSK 

UNIVERSITIES

Svetlana Litvina, PhD in Psychology, associate professor,
 Chair of organizational psychology, Department of Psychology

 National Research Tomsk State University, Russia, Tomsk

Резюме: Предметом исследования была организационная культура в со-
ответствии с представлением о ней как инструменте развития организации и 
формирования профессиональной позиции сотрудников. Основой методоло-
гии исследований была теория организационной культуры Камерона-Куинна, 
методикой – опросник OCAI. Для получения дополнительной информации от 
студентов об ожиданиях относительно их будущей работы использовалась 
специально разработанная анкета. Исследование показало, что по представ-
лениям студентов, вуз скорее сосредоточен на своих внутренних проблемах, 
управляемости и контроле деятельности и сотрудников. Студенты отмечают 
в культуре университетов существенные внутренние различия и противоре-
чивые тенденции: одновременно и приоритет правил и процедур, и внимание 
к сохранению традиций и отношений, и стремление занимать лидирующие 
позиции за счет решения сложных задач, новаторства. В самом общем виде 
культура вузов видится студентам такой, в которой инновационный аспект 
касается целевых устремлений, а бюрократические и клановые механизмы 
определяют процесс управления людьми и взаимоотношения. Данные, по-
лученные относительно ожиданий выпускников, показали, что они видят 
культуру идеальной компании как совмещающей ценностные ориентации 
клановой и адхократической культур Проведенное исследование позволило 
обнаружить главный компетентностный дефицит выпускников и предмет 
рассогласования их ожиданий и требований компаний к персоналу. 

Ключевые слова: организационная культура, ожидания выпускника 
вуза, компетенции специалиста

Abstract: The research has helped in understanding the position and 
expectations of university graduates related to their future work at the company 
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and compare them with company expectations. The topic of the research 
was organizational culture according to its understanding as an instrument of 
organization development and formation of employees’ professional position. 
The main methodology of the research was the organizational culture theory by 
Cameron — Quinn and the main method used was OCAI questionnaire. In order to 
get additional information concerning students’ expectations in relation with their 
future work the authors used specially designed questionnaire. The research has 
demonstrated that according to students’ understanding university is concentrated 
on its internal problems, manageability and activity and personnel control. Students 
see significant internal differences and contradicting tendencies at the university 
culture: domination of rules and procedures, attention to preservation of traditions 
and relations and at the same time desire to take leading positions by solving complex 
tasks and using innovative approach. In general students see university culture as 
follows: innovation aspects are related to aspirations whereas communication and 
personnel management are defined by bureaucratic and clan mechanisms. The data 
concerning graduate’s expectations demonstrate that they see the culture of ideal 
company as a mixture of value oriented clan and adhocratic culture. Conducted 
research allowed for identifying the main competence deficit of the graduates and 
the gap between their expectations and company requirements towards personnel.

Keywords: organizational culture, graduate’s expectations, specialist’s 
competencies.
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КОНСТРУИРАНЕ НА МЕТОД ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА 
ОРГАНИЗАЦИОННИЯ КЛИМАТ НА БЕЗОПАСНОСТ НА 

ПОЛЕТИТЕ В СИСТЕМАТА НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ

Доц. д-р Румяна Карева
Военна академия „Г. С. Раковски“

Е-mail: r.kareva@abv.bg

CONSTRUCTION OF A METHOD FOR THE AIR FORCE FLIGHT 
SAFETY ORGANIZATIONAL CLIMATE ASSESSMENT

Аssoc. Prof. Rumyana Kareva, PhD
Georgi Rakovski National Defense Academy

Резюме: В статията е представена процедурата за конструиране на тест 
за организационния климат на безопасност на полетите в системата на Воен-
новъздушните сили, съобразен с българските условия. Представени са също 
така получените със статистически методи на анализ резултати от проверките 
за надеждност и валидност на теста.

Ключови думи: организационен климат, безопасност на полетите

Abstract: The article presents the procedure of constructing a test for the Air 
Force flight safety organizational climate assessment, consistent with the Bulgarian 
conditions. Presented are also obtained by statistical methods of analysis results of 
the test reliability and validity verification.

Keywords: Оrganizational climate, flight safety
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ОРГАНИЗАЦИОННА КУЛТУРА: СЪПОСТАВИТЕЛЕН АНАЛИЗ 
МЕЖДУ НАСТОЯЩИ И ЖЕЛАНИ ЦЕННОСТИ ПРИ МЕНИДЖЪРИ1

Цветелина Панчелиева, докторант
СУ „Св. Климент Охридски“ 
 Е-mail: c.alexandrova@abv.bg

ORGANIZATIONAL CULTURE: COMPARATIVE ANALYSIS OF 
CURRENT AND DESIRED VALUES FOR MANAGERS

Tsvetelina Panchelieva, PhD Candidate
Sofia University “St.Kliment Ohridski”

Резюме: Целта на настоящето изследване е да проучи как служителите 
на ръководни позиции във финансова компания – висш мениджмънт и ме-
ниджмънт, възприемат настоящата организационна култура и каква е жела-
ната от тях култура. Проучването е направено чрез българската адаптация 
на въпросник за изследване на организационната култура – Organizational 
Culture Assessment Instrument (OCAI). Изследват се две ценностни ориен-
тации – стабилност и гъвкавост и ориентация към външната – вътрешната 
среда, като се обособяват четири типа организационна култура. Използва 
моделът на конкурентните ценности със следните типове култура: кланова, 
адхократична, йерархична и пазарна. Резултатите посочват различия между 
настоящата култура и ценности и желаната култура и ценности. Откроява се 
предпочитание към засилване на вътрешната интеграция и ценности, харак-
терни за клановата култура. Разминаването между настоящи и желани цен-
ности предоставя възможност за развитие на стратегия за верифициране и 
промяна на организационната култура и ценности в компанията. 

Ключови думи: организационна култура, ценности, мениджмънт

Abstract: The study aims to identify how a managerial team – C-level 
managers and middle level managers in a financial company perceive the current 
organizational culture and what is the desired culture for them. The research is based 
on Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI) – a questionnaire for 
organizational culture. Two value orientations are studied – stability and flexibility 
and internal and external orientation so that they form four types of organizational 
culture. The competing values framework is applied   with the following types of 

1 Статията е част от проект „Организационната култура като фактор за развитие 
на психологическия капитал“, Проектен № 228 към ФФ / Катедра Социална, трудова и педа-
гогическа психология/ Университетски център по управление на конфликти и организационни 
изследвания
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culture: clan, adhocracy, hierarchy and market. The results indicate differences 
between current culture and values   and desired culture and values. There is 
preference for strengthening the internal integration and values related with the clan 
culture. The discrepancy between current and desired values   gives an opportunity 
to develop a strategy for verifying and changing the organizational culture and 
values   in the company.

Key words: organizational culture, values, management
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ПРОЦЕС НА ФОРМИРАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННИ ЦЕННОСТИ И 
ПРАКТИКИ ПРИ НОВОСТАРТИРАЛИ КОМПАНИИ

Евелина Проданова, докторант 
СУ “Св. Климент Охридски“

Е-mail: e.prodanova@ff.uni-sofia.bg

PROCESS OF FORMATION OF ORGANIZATIONAL VALUES AND 
PRACTICES IN STARTUPS

Evelina Prodanova, PhD Student

Sofia University ‘St. Kliment Ohridski’

Резюме: Докладът разглежда формирането на организационни ценности 
като основоопределящо за развитието на устойчивост при новостартирали 
компании. Познанието за тяхната структура, същност и модели за формира-
не са безспорно необходимо условие за създаване на успешни практики за 
развитие на бизнес организациите, от ключова важност при тяхното старти-
ране. Направен е теоретичен обзор на конструкта организационна ценност и 
е обособено неговото значение в контекста на новостартиралите компании, 
базирайки се на техните особености. Докладът поставя въпроси за изслед-
ване, чиито отговори са съществени за организациите, съществуващи в не-
престанно изменяща се бизнес среда и които са изградени от виртуални и 
мулти-културни екипи.

Ключови думи: организационна култура, организационни ценности, 
ефективност, новостартирали компании, предприемачество

Abstract: The report explores the formation of organizational values as one 
of the crucial activities in building sustainability in startups. A deep knowledge 
of their structure, essence and formation practices is indisputably needed in order 
to create and follow successful models for organizational business development, 
as they are a key factor in the initial period of a company`s existence. A compre-
hensive theoretical overview of the psychological construct organizational value 
is provided as well as its value and importance in the context of the newly started 
businesses, based on their characteristics. The report poses questions for further re-
search and analysis, the answers to which are vital for the organizations, existing in 
the constantly changing business environment and which are constructed by virtual 
and cross-cultural teams.

Key words: organizational values, organizational culture, effectiveness, 
startups, entrepreneurship
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ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА ВЪРХУ 
ОРГАНИЗАЦИОННАТА КОМУНИКАЦИЯ В СИСТЕМАТА НА МВР

Ирина Янева-Дамянова, докторант
Академия на МВР 

Е-mail: irinaianev@abv.bg

INFLUENCE OF ORGANIZATIONAL CULTURE ON 
ORGANIZATIONAL COMUNICATION IN THE MINISTRY OF 

INTERIOR

Irina Yaneva – Damyanova, PhD candidate
Academy of the Ministry of Interior

Резюме: Фокусът на настоящото изследване е влиянието на организа-
ционната култура върху процеса на комуникация в системата на МВР. През 
последните години, в системата на МВР постоянно се извършват редица зако-
нодателни, структурни и кадрови промени. Комуникацията играе важна роля 
в процеса на организационна промяна. В системата на МВР, информация-
та „от горе на долу“ се движи по стандартните бюрократични канали и чрез 
форми като заповеди, инструкции и официални писма. Това често води до 
неефективна комуникация, изразяваща се в ограничен и неточен обмен на ин-
формация, които от своя страна влошават качеството на вземаните решения, 
координацията в работата, снижават удовлетвореността от работата, привър-
заността към организацията и предизвиква междуличностни конфликти. 

Ключови думи: организационна култура, организационна комуникация

Abstract: The focus of this study is the influence of organizational culture on 
the process of communication in the Ministry of Interior. During the last years, 
in the system of the Ministry of the Interior, many legislative, structural and 
personnel changes were made. The lapse of orderliness and successiveness in the 
implementation of these changes led, on its turn, to high levels of frustration among 
the employees in the MI from the reporting of their individualcontribution and the 
communication in the organization. The communication plays an important role in 
the organizational change processes. In the MI system, the information „upward” 
moves through the conventional bureaucratic channels and through forms like 
orders, instructions and official letters which are written in frugal and formal 
language, they also have a lack of additional explanations. That leads to inefficient 
communication which finds expression in narrowed and inaccurate exchange of 
information – that is the reason why the quality of the decisions taken becomes too 
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low, also it lows the work coordination, reduces the job satisfaction, the adherence 
to the organization and evokes interpersonal conflicts.

Keywords: organizational culture, organizational communication
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ЕТИЧЕН КЛИМАТ И ПОДХОДИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА КОРУПЦИЯТА 
В ОРГАНИЗАЦИОННА СРЕДА

Проф. д. пс.н. Снежана Илиева
СУ „СВ. Климент Охридски“

 Е-mail: sn_ilieva@abv.bg

Яна Чакърова, докторант,
СУ „СВ. Климент Охридски”

Е-mail: yana.chakarova@gmail.com

THE ETHICAL CLIMATE AND APPROACHES FOR CORRUPTION 
PREVENTION IN ORGANIZATIONAL ENVIRОNMЕNТ 

Prof. Snezhana Ilieva
Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Yana Chakarova
Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Резюме: Целта на изследването е да се установи ролята на етичния кли-
мат за превенция на корупцията в организационна среда. Изследвани са 303 
служители от държавни, частни и неправителствени организации. Проучва 
се влиянието на етичния климат върху следните организационни подходи за 
превенция на корупцията: подбор, обучение, ротация на персонала, разпреде-
ление на функциите и отговорностите между служителите, засилен контрол, 
оценка на интегритета и лоялността, въвеждане на етични кодекси за пове-
дение. Резултатите показват, че етичният климат определя приложимостта 
и ефективността на подходите за превенция на корупцията. Климатът, ори-
ентиран към организационни правила и справедливост, влияе положително 
върху прилагане на организационни подходи за превенция на корупцията, 
насочени към подбора на персонала, засилване на контрола, разпределение 
на функциите и отговорността и оценка на интегритета и лоялността на слу-
жителите. Обучението на персонала като един от често прилаганите подходи 
за превенция на корупцията има ефект само при наличие на етичен климат, 
свързан с лидерското поведение, личния контрол и личния интерес. 

Ключови думи: етичен климат, превенция на корупцията, подбор и обу-
чение на персонала, интегритет и лоялност на служителите

Abstract:  The aim of this study was to identify the role of ethical climate 
for prevention of corruption in the organizational environment. The survey data 
was collected from 303 employees of public, private and non-governmental 
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organizations. The research examines the influence of ethical climate on the 
following organizational approaches for the prevention of corruption: recruitment, 
training, rotation of personnel, distribution of roles and responsibilities among 
employees, increased control, evaluation of integrity and loyalty, introducing 
ethical codes of conduct. The results show that the ethical climate determines the 
applicability and effectiveness of approaches to preventing corruption. The climate 
which is oriented to the organizational rules and justice positively influences the 
implementation of organizational approaches to the prevention of corruption 
aimed at recruitment, strengthening the control, distribution of functions and 
responsibilities and assesses the integrity and loyalty of employees. The personnel 
training as one of the commonly used approaches for the prevention of corruption 
has effect only if there is ethical climate associated with leaders‘ behavior, personal 
control and self-interest. 

Keywords: ethical climate, prevention of corruption, recruitment and training 
of personnel, integrity and loyalty of employees
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ОРГАНИЗАЦИОННА КУЛТУРА И ТРАНСФЕР НА ЗНАНИЕ В 
ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ас. Миглена Пенчева, докторант 
Русенски университет „Ангел Кънчев“

PUBLIC ADMINISTRATION ORGANIZATIONAL CULTURE AND 
KNOWLEDGE TRANSFER

Assistant professor Miglena Pencheva, PhD student
 University of Ruse “Angel Kanchev” 

Резюме: В доклада се разглеждат организационната култура, практики-
те за трансфер на знания и взаимовръзките им в публичната администрация. 
Разглеждат се два пласта на организационната култура, а именно – ценности 
и практики. За изследване на ценностния слой е възприет петстепенният мо-
дел за крос-културни изследвания на Геерт Хофстеде. За изследване на прак-
тиките е възприет седем-измерният Ревизиран профил на организационната 
култура. Проведено е емпирично изследване в областни и общински админи-
страции на територията на Северозападен район, Северен централен район и 
Област Търговище. Анкетирани са 222 ръководители. Данните са подложени 
на факторен и корелационен анализ. В резултат е установена действителната 
структура и взаимоотношенията между изследваните конструкти.

Ключови думи: организационна култура, петизмерен крос-културен мо-
дел на Хофстеде, Ревизиран профил на организационната култура, действи-
телна структура, трансфер на знание

Abstract: Paper presents the organizational culture, transfer knowledge 
practices and correlation among them in public administration. Culture is explored 
with two layers – values and practices. The first layer is examined via five dimensional 
model (Geert Hofstede), the latter – Revised Organizational Culture Profile. 
Public administration is addressed via survey, conducted in both Municipality 
and District administrations, located in Northcentral Region, Northwestern region 
and the Targovishte District, composed of 222 cases. Paper presents the results of 
Exploratory Factor Analysis, Correlation analysis and comparisons of the examined 
constructs. 

Key words: organizational culture, Hofstede model, Revised Organizational 
Culture Profile, knowledge transfer
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОРГАНИЗАЦИОННА СТРАТЕГИЯ, 
СТРУКТУРА И КУЛТУРА И ЕФЕКТИВНОСТ НА КОМПАНИИ ОТ 

СЕКТОР ИКТ1

Цветелина Панчелиева, докторант
СУ „Св. Климент Охридски“
Е-mail: c.alexandrova@abv.bg

INTERACTIONS BETWEEN ORGANIZATIONAL STRATEGY, 
STRUCTURE AND CULTURE AND EFFECTIVENESS OF COMPANIES 

FROM THE ICT INDUSTRY

Tsvetelina Panchelieva, PhD Candidate
 Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Резюме: Целта на статията е да представи теоретичен обзор на съвре-
менни подходи за проучване и класификация на организационна стратегия, 
структура и култура, както и да анализира взаимовръзката между трите кон-
структа. В контекста на анализа са разгледани спецификите на сектор Инфор-
мационни и комуникационни технологии, както и предизвикателствата пред 
сектора. ИКТ компаниите са сред едни от най-динамично развиващите се и за 
повишаване на ефективността си търсят подходи за ефективно управление и 
промяна на организационната си култура, стратегия и структура – на всички 
и/или някои от тях, тъй като те могат да се окажат важен фактор за предпо-
читание на една компания пред друга от потенциални служители. В изводите 
от статията се прави се предложение кои от разгледаните теоретични модели 
могат да се приложат на практика в сектора. 

Ключови думи: Стратегия, Структура, Организационна култура, ИКТ 
сектор

Abstract: The article aims to present a theoretical overview of the modern 
approaches to the study and classification of the organizational strategy, structure 
and culture, as well as to analyze the relationship between the three constructs. In 
the context of the analysis, the specifics of the “Information and communication 
technologies” industry are viewed, as well as the challenges that the industry faces. 

1 Статията е част от проект „Организационната култура като фактор за разви-
тие на психологическия капитал“, Проектен № 228 към ФФ / Катедра Социална, трудова и 
педагогическа психология/ Университетски център по управление наконфликти и организа-
ционни изследвания
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The ICT companies are of the most dynamically developing ones and in order 
to increase their efficiency, they seek approaches for effective management and 
change of their organizational culture, strategy and structure – to all and/or some of 
these factors, as they may be important to favoring one company over other from 
potential employees. The conclusion of the article makes a proposal about which 
of the viewed theoretical models can be put into practice in the industry studied.

Key words: Strategy, Structure, Organizational culture, ICT industry
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РОЛЯТА НА НЕВЕРБАЛНАТА КОМУНИКАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА 
КРОС-КУЛТУРНИЯ МЕНИДЖМЪНТ

Ивайло Карагеоргиев, докторант
 СУ „Св. Климент Охридски“

Е-mail: i_karageorgiev@phls.uni-sofia.bg

THE SIGNIFICANCE OF NONVERBAL COMMUNICATION IN THE 
FIELD OF CROSS-CULTURAL MANAGEMENT

Ivaylo Karageorgiev, PhD student
Sofia University „St. Kliment Ohridski“

Резюме: В настоящата разработка се обръща внимание на значението, 
което невербалната комуникация има в междуличностното общуване, както и 
на нейната роля в контекста на крос-културния мениджмънт. Представени са 
примери за различия в декодирането на невербалното поведение в зависимост 
от културната принадлежност на комуникативните субекти и последствията, 
породени от неразбирането или повратното разбиране на несловесния език, 
особено когато се засягат ценности от най-висш порядък. Избраната тема е 
актуална, имайки предвид значимата роля на невербалната комуникация във 
взаимоотношенията в личен и професионален план. Обект на изследване на 
настоящата статия е влиянието, което оказва невербалната комуникация, про-
явяваща се през различни сетивни модалности при социално взаимодействие. 
Предмет на изследването са мястото и ролята на невербалната комуникация 
по време на общуване в междукултурна среда. Изследователската теза е на-
сочена към доказване на твърдението, че невербалната комуникация играе 
съществена роля в комуникативния процес и би могла да бъде от решаващо 
значение за осъществяването на добър крос-културен мениджмънт. Чрез ме-
тодите на описателен и сравнителен анализ, настоящото изследване има за за-
дача да идентифицира основните характеристики, формиращи невербалната 
комуникация и основните техники за влияние при социално взаимодействие, 
както и да представи доказателства за нейното значение в контекста на крос-
културното общуване.

Ключови думи: невербална комуникация, общуване, влияние, крос-кул-
турен мениджмънт

Abstract: This paper draws attention to the importance, which nonverbal 
communication has in interpersonal communication and also its role in the context 
of cross-cultural management. Presented are examples of differences in decoding 
of nonverbal behavior depending on the cultural background of communicating 
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individuals and the consequences arising from misunderstanding or opposite 
understanding of nonverbal language, especially when affecting the values   of the 
highest order. The chosen theme is up to date, considering the important role of 
nonverbal communication in personal and professional relationships. Object of 
study of this article is the impact of nonverbal communication, manifested through 
different sensory modalities in social interaction. The study is focused on the 
place and role of nonverbal communication during the communication process 
in cross-cultural environment. Thesis research aims to prove the statement that 
nonverbal communication plays an essential role in the communication process 
and could be crucial to the implementation of good cross-cultural management. By 
methods of descriptive and comparative analysis, this study aims to identify the 
main characteristics forming nonverbal communication, the basic techniques of 
influence in social interaction and also to provide evidence of its importance in the 
context of cross-cultural communication.

Key words: nonverbal communication, conversation, influence, cross-cultural 
management
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CULTURAL DIVERSITY AND STRESS

Stoyanka Hristova, PhD
 Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Е-mail: stoyanka.shopova@phls.uni-sofia.bg

КУЛТУРНО МНОГООБРАЗИЕ И СТРЕС

Д-р Стоянка Христова,
СУ „Св. Климент Охридски“

Abstract: This paper describes main characteristics of cultural diversity in 
organizational context. It also discusses the relation between cultural diversity 
and stress in work settings. In particular, the impact of cultural diversity on the 
experience of stress is presented in several directions – in terms of the stressors, the 
appraisal of the events as stressful and the choice of coping strategies.

Keywords: Cultural diversity, cultural differences, stress, coping, appraisal of 
stress.

Резюме: В настоящия доклад са описани основни характеристики на 
културното многообразие в организационен контекст. Също така се разглеж-
да връзката между културното многообразие и стреса в работна среда. По-
конкретно е представено въздействието на културното многообразие върху 
преживяването на стреса в няколко посоки – по отношение на стресовите 
фактори, оценката на събитията като стресиращи и изборът на копинг стра-
тегии.

Ключови думи: културно многообразие, културни различия, стрес, ко-
пинг, оценка на стреса.
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ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА МУЛТИКУЛТУРНАТА 
ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА

Гл. ас. д-р Василка Баничанска, 
Софийски университет „Св. Климент Охридски“,

Е-mail: vasilka.banichanska@abv.bg

EFFECTIVE MANAGEMENT OF MULTICULTURAL EDUCATION 
ENVIRONMENT

Vasilka Banichanska, assistant professor, PhD
Sofia University „St. Kliment Ohridski”

Резюме: В доклада се анализира явлението и понятието управление 
от разнообразни гледни точки, особеностите му при училище в мултикул-
турна среда, обществените и училищните органи за управление и се извежда 
дефиниция за управление на училище в мултикултурна среда. Представени 
са същността и особеностите на мултикултурната класна стая, като част от 
мултикултурната образователна среда, процесите, които протичат в нея, ро-
лята на учителя в тях, както и какво трябва да се направи за регулиране и 
управление на всичко това. 

Ключови думи: управление, училище, мултикултурна среда, мулти-
културна класна стая

Abstract: This report analyzes the phenomenon and concept of management 
of diverse perspectives, its peculiarities in school in a multicultural environment, 
public and school management authorities and appears definition management 
school in a multicultural environment. Presented are the essence and characteristics 
of multicultural classroom as part of a multicultural educational environment, the 
processes occurring in it, the role of the teacher in them and what needs to be done 
to regulate and manage it all.

Keywords: management, school, multicultural environment, multicultural 
classroom
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ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ  
И МУЛТИКУЛТУРНИ ЕКИПИ

Д-р Валерия Витанова, 
СУ „Св. Климент Охридски“

EMOTIONAL INTELLIGENCE AND MULTICULTURAL TEAMS

Valeria Vitanovaova, PhD,
Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Резюме: Настоящият доклад представя теоретичен обзор на понятие-
то емоционална интелигентност. Акцентът е поставен върху онези базисни 
характеристики на емоционалната интелигентност, които могат да бъдат из-
ползвани като инструмент за преодоляване на бариерите, породени от меж-
дукултурните различия. Развитието на именно тази компетентност сред чле-
новете на мултикултурни екипи води до намаляване на междуличностните 
конфликти на работното място и повишаване на ефективността на екипната 
работа.

Ключови думи: емоционална интелигентност, мултикултурни екипи, са-
моуправление, управление на взаимоотношенията, екипна ефективност

Abstract: This paper presents theoretical overview of the concept of emotional 
intelligence. The emphasis is placed on those basic characteristics of the emotional 
intelligence that can be used as tools to overcome the barriers created by cross-cultural 
differences. The development of this particular competence among the members of 
multicultural teams leads to the reduction and attenuation of interpersonal conflicts 
at the workplace and increase the effectiveness of the teamwork.

Keywords: emotional intelligence, multicultural teams, self-management, 
relationship management, team effectiveness
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ACCULTURATION AND ACCULTURATIVE STRESS

Stoyanka Hristova, PhD, 
Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Е-mail: stoyanka.shopova@phls.uni-sofia.bg

АКУЛТУРАЦИЯ И АКУЛТУРАТИВЕН СТРЕС

Д-р Стоянка Христова
 СУ „Св. Климент Охридски“

 

Abstract: This article describes basic characteristics of acculturation process 
in group and organizational context. It discusses the main acculturation strategies 
applied by dominant and non-dominant cultural groups – multiculturalism / 
integration, “melting pot” /assimilation, segregation / separation, exclusion / 
deculturation (or maginalization). Berry’s model of acculturative stress is also 
presented and its relation with the degree of consistency between acculturation 
strategies preferred by dominant and non-dominant groups.

Keywords: Acculturation, acculturative stress, multiculturalism/integration, 
“melting pot”/assimilation, segregation/separation, exclusion/deculturation.

 
Резюме: В настоящия доклад са описани основни характеристики на 

процеса на акултурация в групов и организационен контекст. Разгледани са 
главните акултуративни стратегии, прилагани от доминантните и недоми-
нантни културни групи – мултикултурализъм/интеграция, „мелтинг пот“/
асимилация, сегрегация/сепарация, изключване/декултурация (или маргина-
лизация). Представени са и моделът на Бери за акултуративния стрес, както 
и връзката му със степента на съгласуваност между акултуративните страте-
гии, предпочитани от доминантните и недоминантни групи.

Ключови думи: акултурация, акултуративен стрес, мултикултурализъм/
интеграция, „мелтинг пот“/асимилация, сегрегация/сепарация, изключване/
декултурация.
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ПЕРЦЕПЦИИ ЗА ПРЕДПОЧИТАНИЯ ЛИДЕРСКИ СТИЛ В 
МУЛТИКУЛТУРНИ КОМПАНИИ

Лили Йорданова, магистър Трудова и организационна психология
СУ „Св. Климент Охридски“

PERCEPTIONS OF THE PREFERRED LEADERSHIP STYLE IN 
MULTICULTURAL COMPANIES

Lili Yordanova, Master of Work and Organizational Psychology
Sofia University “ST Kliment Ohridski”

Резюме: Докладът представя резултатите от изследване на перцепциите 
за предпочитания лидерски стил в мултикултурни компании. Изследването 
следва модела на международното проучване GLOBE. Според получените 
резултати, представителите на мултикултурни компании посочват всички 
предложени им лидерски стилове като важни за своя лидер. В същото време е 
отчетено, макар и слабо, предпочитание към Харизматичния/основан на цен-
ностите лидерски стил. В допълнение се наблюдават слаби до средни по сила 
линейни взаимовръзки между част от лидерските стилове и социо-културни-
те ценности и практики. Демографските характеристики и националността на 
участниците в изследваната извадка не оказват статистически значимо вли-
яние върху предпочитания лидерски стил. Националността обаче се оказва 
фактор, който влияе на част от социо-културните ценности и норми.

Ключови думи: лидерски стилове, мултикултурни компании, национал-
ност

Abstract: The report presents the results of a research of the perceptions of 
the preferred leadership style in multicultural companies. The research follows the 
model of the international study GLOBE. According to the results, the representa-
tives of multicultural companies indicate that all of the presented leadership styles 
are important for their leader. At the same time it was reported a preference towards 
the Charismatic/ Value-based leadership. There are also weak and medium correla-
tions between the leadership styles and the socio-cultural practices and values. The 
demographic characteristics and the nationality do not correlate with the preferred 
leadership style. However the nationality influences the socio-cultural values and 
practices.

Key words: leadership styles, multicultural companies, nationality
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РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРА НА БЕЗОПАСНОСТ В ОРГАНИЗАЦИЯТА

Мартина Трушева – Найденова, докторант 
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

DEVELOPING SAFETY CULTURE IN THE ORGANIZATION

Martina Troucheva – Naydenova, PhD student 
Sofia University St. Kliment Ohridski

Резюме: Събитията от 1986г., в Чернобил, извеждат на преден план зна-
чимостта на понятието култура на безопасност, използвано за пръв път като 
термин именно в доклада от ядрената авария. Вниманието е привлечено от 
взаимодействието между организационни и човешки фактори при осъщест-
вяване на безопасното изпълнение на дейността. Културата на безопасност 
обхваща всички аспекти на работната среда, типа оборудване, системите и 
процедурите, но определящи за нея са и степента на осъзнаване и отговорно-
стта за безопасността на всеки един индивид в организацията. Тя е отражение 
на съвкупността от ценности, нагласи, вярвания, социални норми и поведение 
в организацията. Разбирането на този термин не би могло да се осъществява 
без разглеждане на понятието организационна култура. Всяка организация 
трябва да вземе под внимание тези свои характеристики, за да развива и под-
държа такава култура на безопасност, която да съответства както на самата 
нея, така и на служителите ѝ.

Ключови думи: култура на безопасност; организационна култура; разви-
тие на култура на безопасност; система за управление на безопасността.

Abstract: The importance of the concept of safety culture is highlighted after 
Chernobyl events in 1986 and it is first used as a term in the report of the nuclear 
accident. Attention is drawn to the interaction between organizational and human 
factors in the implementation of safe execution of activities. Safety culture covers 
all aspects of work environment, types of equipment, systems and procedures but 
defining is the level of awareness and the responsibility for safety of each individual 
in the organization. It also reflects a set of values, attitudes, beliefs, social norms 
and behavior in the organization. The study of this term could not be implemented 
without considering the concept of organizational culture. When trying to develop 
and maintain a safety culture that fits both itself and its employees, an organization 
must take into account all these characteristics.

Key words: safety culture; organizational culture; developing safety culture; 
safety management system.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА В 
УЧИЛИЩНА СРЕДА

Амалия Ковачева, магистър, СУ „Св. Климент Охрисдки“
ОДЗ „Дъга“ – Габрово 

Е-mail: amaliapantev@abv.bg

CHARACTERISTICS OF THE ORGANIZATIONAL CULTURE IN THE 
SCHOOL ENVIRONMENT

Amalia Kovatcheva, master 
Kindergarten «Rainbow» – Gabrovo

Резюме: Обществените нагласи поставят по-високи очаквания към обра-
зователните институции в последните години. Интересът към изследването 
на организационната култура се заражда от съвкупността ѝ от уникални нор-
ми, убеждения, цели, които членовете на един колектив споделят помежду 
си обобщавайки начините и процесите, по които хората в колектива изпъл-
няват своите ежедневни дейности. Целта на доклада е изследване и анализи-
ране на характеристиките на организационната култура в училищната среда, 
установяване на това как учителският колектив възприема организационната 
култура и до каква степен избраните типове организационна култура оказват 
влияние върху гражданското поведение на учителския колектив. 

Ключови думи: организационна култура, гражданско поведение, харак-
теристики на организационната култура, училище.

Аbstract: Public attitudes set higher expectations for educational institutions 
in recent years. The interest in the study of organizational culture has originated 
from the combination of its unique values, beliefs, goals that members of a team 
share among each other summarizing methods and processes by the means of 
which people in the community perform their daily activities. The aim of this report 
is to study and analyze the characteristics of organizational culture in the school 
environment, finding how teachers perceive organizational culture and the extent 
to which selected types of organizational culture influence the civil behavior of the 
teachers.

Key words: organizational culture, citizenship, characteristics of organizational 
culture, school.
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ВЛИЯНИЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ КОМУНИКАЦИИ ВЪРХУ 
УСПЕШНОТО РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА 

СЪВРЕМЕННАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

Д-р Валя Симеонова
 Университет по библиотекознание и информационни технологии 

Е-mail: valiasimeonova_sweet@abv.bg

IMPACT OF INTERNAL COMMUNICATIONS ON THE SUCCESSFUL 
DEVELOPMENT AND WORKING OF THE MODERN ORGANIZATION

Valya Simeonova, PhD 
University of library studies and information technologies

Резюме: Ефективната съвместна дейност винаги е била от първостепенно 
значение. За да бъдат постигнати целите на организацията, се изисква ефек-
тивен обмен на информация. Отношенията се пораждат в комуникациите, а 
функционирането и оцеляването на организациите се основава на ефективни-
те взаимоотношения между индивиди и групи. Вътрешните комуникации са 
двустранна дейност, чиято основна задача е да осигури ефективно движение 
на важната информация вътре в организацията. Вътрешната комуникация се 
осъществява между служителите, между отделите, между дирекциите, между 
ръководството и служителите. Състоянието на вътрешните комуникации е 
показател за състоянието на самата организация. Много важно е всяка орга-
низация да използва вътрешните комуникации, за да показва с какво се отли-
чава от другите и да привлича нови служители. Умението да се общува ефек-
тивно, да се стимулира доверието и открития диалог са част от печелившата 
формула на съвременния бизнес.

Ключови думи: вътрешна комуникация, организация, развитие, упра-
вление.

Abstract: Effective collaboration has always been paramount. To achieve the 
objectives of the organization requires effective information sharing. Relations 
arise in communications and functioning and survival of organizations is based on 
effective relationships between individuals and groups. Internal communications 
are bilateral activities whose main task is to ensure the efficient movement of 
important information within the organization. Internal communication takes 
place between employees, between departments, between departments, between 
management and employees. The state of internal communications is an indicator of 
the state of the organization. It is very important to any organization to use internal 
communications to show what differs from others and attract new employees. The 
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ability to communicate effectively, to promote trust and open dialogue are part of 
the winning formula of modern management. 

Keywords: internal communication, organization, development, management.
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ПРОПАГАНДНА ТЕХНИКА И ОРГАНИЗАЦИОННА РЕПУТАЦИЯ В 
ОНЛАЙН ПРОСТРАНСТВОТО

Пламен Атанасов, докторант 
Факултет по журналистика и масова комуникация

 СУ „Св. Кл. Охридски“ 
Е-mail: atanasovp@abv.bg

THE ONLINE EXTENT OF PROPAGANDA TECHNOLOGY AND 
ORGANIZATIONAL REPUTATION

Plamen Atanasov, PhD student 
Sofia University „St. Kliment Ohridski“

Резюме: В контекста на съвременните процеси на глобализация и масо-
во използване на интернет, са представени определени убеждаващи похвати, 
влияещи върху организационното развитие и ефективност. Докладът разкри-
ва навлизането на някои пропагандни механизми в изграждането и опазва-
нето на организационната репутация, в качеството ѝ на социална перцепция 
на образа. Изяснена е ролята на онлайн средата за развитието на някои общи 
черти на слуха, като произведение на неопределеност и значимост и пропа-
гандата, като убеждаващ механизъм за интродуциране на идеи и насочване 
на масовото поведение. Изследвани са теоретични постановки и медийно 
съдържание през призмата на мултидисциплинарен подход към областите 
на психология на личността, социална психология, убеждаващо влияние и 
кризисен ПР. Целта на изследването е поне частично теоретично доказване 
на хомогенизирането на границите между убеждаващите подходи в сферите 
на публична комуникация. Показани са примери за влияние на пропагандния 
инструментариум върху корпоративния сайт и за размиването на границата 
между лобиране и пропаганда в дейността на съвременните организации. Из-
менението влияе съществено върху ефективността на лидерството и органи-
зационното развитие. Резултатите показват, че с навлизане на компютърно 
опосредстваната комуникация (КОК) и нарастване на степента на глобализа-
ция, възникват и функционират релации между убеждаващи подходи и това 
създава нови фактори в поведенческата икономика.

Ключови думи: компютърно опосредствана комуникация (КОК), репу-
тация, пропаганда, организация, слух

Abstract: Some persuasion techniques, affecting the organizational reputation 
and effectiveness, are present in the context of recent processes of globalization and 
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mass-used Internet. The discourse displays the introduction of some propaganda 
mechanisms in building and protection of the organizational reputation, acting as 
social perception of the image. The role of the online environment in the develop-
ment of some general characteristics of the rumour are subjected to research, such 
as multiplication of ambiguity and importance and the propaganda, such as persua-
sive mechanism for the introduction of ideas and for directing the mass-conduct. 
Theoretical concepts and media conclusion have been researched in the context of 
a multidisciplinary approach to fields of Psychology, Sociology, Social Psychol-
ogy, the Persuasive influence and Crisis PR. The aim of research is to reach at least 
partial theoretical proof of the homogenisation of the boundaries between persua-
sion approaches in the field of public communication. Examples of the influence of 
propaganda techniques on the corporate site in addition to examples of the blurring 
of the boundaries between lobbing and propaganda in the activity of modern organ-
izations. The change influences significantly the leadership and the organizational 
development. The result presents, that with the introduction of computer mediated 
communication (CMC) and increasing spread of globalization. Relations between 
the persuasive approach and this fact occur and function and found new elements 
in behavioral economics.

Key words: computer mediated communication (CMC), reputation, propa-
ganda, organization, rumour
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ПРАВНА И ОРГАНИЗАЦИОННА УРЕДБА НА ОБРАЗОВАНИЕТО 
НА МАЙЧИН БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В ДЪРЖАВНИТЕ УЧИЛИЩА В 

РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

Ивана Младенова, докторант
Катедра „Социална, трудова и педагогическа психология“

СУ „Климент Охридски“
Е-mail: ivanamladenova@abv.bg

LEGAL AND ORGANIZATIONAL ORDER OF THE EDUCATION IN 
NATIVE BULGARIAN LANGUAGE IN THE STATE SCHOOLS IN THE 

REPUBLIC OF SERBIA

Ivana Mladenova, PhD candidate
Department “Social, Work and Educational Psychology”

Sofia University“Kliment Ohridsky” 

Резюме: В настоящия доклад се разглежда един актуален, но недоста-
тъчно изследван в българската научна традиция проблем, а именно за об-
разованието на майчин език на българите в Република Сърбия. Направен е 
преглед на използваната терминология, за да се достигне до изясняване на 
съдържанието, влагано в термина „образование на майчин език“, който е във 
фокуса на научното изследване на докторанта. В осмисляне на концепцията 
за образованието на майчин език на българите в Република Сърбия е предста-
вена кратка хронологична справка по периоди (критерий за периодизацията 
са основните исторически периоди, въз основа на важни събития от значение 
за обучението на български език). На базата на анализа на нормативни до-
кументи, засягащи училищното образование, се изяснява организацията на 
образователно-възпитателния процес на български език в училищата в Репу-
блика Сърбия и са изведени основните проблеми. Разгледани са и някои осо-
бености на това образование от гледна точка на педагогическата психология.

Ключови думи: oбразование на български език, майчин език, българи в 
Република Сърбия, образователни закони.

Summary: An actual but insufficiently investigated in the Bulgarian scientific 
tradition problem is under consideration, namely the education in native language 
of the Bulgarians in the Republic of Serbia. A survey of the applicable terminology 
is done in order to gain a clarification of the contents meant by the term education 
in native language that is in the center of the scientific research of the author. In 
order to be given a meaning to the conception of the education in native bulgarian 
language in the Republic of Serbia short chronological information is presented 
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on periods (criteria for dividing into periods are the main historical periods on 
the fundament of important events of significance for the education in Bulgarian 
language). The analysis of normative documents affecting the organization of edu-
cational-instructional process in Bulgarian language in the schools of Republic of 
Serbia makes clear the bringing to the main problems. Some features of this way of 
education are also considered from educational psychology point of view.

Keywords: education in bulgarian language, native language, Bulgarians in 
Republic of Serbia, educational laws
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ВЛИЯНИЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ 
ИНСТИТУЦИИ  ВЪРХУ ПСИХОЛОГИЧНИЯ КЛИМАТ В 

ОРГАНИЗАЦИЯТА

Бека Натан
 СУ„Св. Кл. Охридски“

 Е-mail: natan@phls.uni-sofia.bg

INFLUENCE OF THE EDUCATIONAL INSTITUTIONS MANAGEMENT 
ON THE PSYCHOLOGICAL ENVIRONMENT IN THE ORGANIZATION

Beka Natan
 Sofia University ”St. Kl. Ohridski”

Резюме: Отношенията в образователните институции в България са 
пример за странни съчетания на формални йерархични взаимодействия със 
субективни, нерегламентирани, оценъчни и емоционални изказвания. Йерар-
хичните отношения са установени законодателно в правилника нерядко без 
достатъчно яснота и прозрачност, затова неформалните интеракции са по-
застъпени и наситени със субективни нюанси, позволявайки отклонения от 
правилата и нерегламентирани спекулации. 

Образователните институции са началото на съзнателния досег с пра-
вилата и законите за всеки ученик. В училище се формират не само дисцип-
линираност и умения за усвояване на знания, но и се възпитава приемане и 
регламентиране на социалните условия, задължения и права.

Управлението в образователната институция се осъществява от избран 
от регионалния инспекторат директор за неопределен период. Липсва реа-
лен контрол над неговите правомощия в училището, защото тези, които го 
упражняват са му пряко подчинени. Учителите нямат възможност да про-
тестират, тъй като представител на работодателя е директорът, който им е 
пряк началник и всяко оплакване би се отразило на отношенията между тях. 
Единствената възможност за протест е да напуснат училището, което те ре-
ално правят. 

Агресията започва от управляващите, от тяхната често безконтролна 
власт над подчинените, а първите обекти върху които тя се упражнява са 
учителите. Те от своя страна, чувствайки се пресирани и често унижавани, 
изливат своето негодувание и обида пред или върху учениците. Завъртат се 
отношенията в непрекъсната цикличност на общо недоволство, неудовлетво-
реност, обида и унижение, които влошават психологически климат и затруд-
няват учебно-възпитателния процес. 

Трудно е да бъдеш положителен, ефективен пример и наставник на уче-
ници, когато ти самият си обект на властови и некоректни отношения.

В статията споделям опита си от над 15 години наблюдения в няколко 
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столични училища с разширено изучаване на чужди езици за отношенията 
директор, учители и ученици. 

Ключови думи: взаимодействие, възпитание, власт, контрол, агресия

Abstract: The relations in the educational institutions in Bulgaria are an ex-
ample for strange mixtures of formal, hierarchy interactions with subjective, un-
regulated, assessed and emotional statements. The hierarchical relations are legis-
latively stated in the regulations without enough clarity and transparency, and that 
is why the informal interactions are more focused and containing subjective shades, 
permitting rule deviations and unregulated speculations. 

The educational institutions are the beginning of the apprehensive contact 
with the rules for each student. Not only discipline and knowing learning skills are 
formed in school but also acceptance and regulation of the social conditions, obli-
gations and rights are educated.

The educational institution management is performed by a director elected by 
the regional inspectorate for an indefinite period. A real control over the director 
power in the schools lacks because those who implement the control are directly 
subordinate to the director.

The teachers do not have a chance for protest because the director is a repre-
sentative of the employer, who also is their direct superior and any complain impact 
on their relations. The only form of protest is leaving the school and that is what 
the teachers really do. 

The aggression starts from the management, from their uncontrolled power 
over the subordinate ones and the teachers are first to experience it. The teachers 
feeling repressed and frequently humiliated on their own take their anger or insult 
out on the students. The relations take a continuous cycle of overall dissatisfaction, 
discontent, insult and humiliation.

It is difficult to be positive, effective example and mentor of students when 
being a target for power and incorrect relations.

In the article I share my more than 15 yers experience in several schools in So-
fia with extensive education in foreign languages for the between directors, teach-
ers and students.

Keywords: influence, upbringing, power, control, aggression
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ПРИНЦИПЪТ НА РЕЛЕВАНТНОСТТА В СОЦИАЛНИТЕ 
НАУКИ И ФУНДАМЕНТАЛНА ГРЕШКА ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА 

ОБЩНОСТНАТА ИДЕНТИЧНОСТ

Асистент Найден Николов
СУ „Св. Климент Охридски“

Е-mail:niknay@gmail.com

THE PRINCIPLE OF RELEVANCE IN THE SOCIAL SCIENCES AND A 
FUNDAMENTAL ERROR IN THE STUDY OF COMMUNITY IDENTITY

Assistant Professor Nayden Nikolov
 „St. Kliment Ohridski“

Резюме: В доклада се анализира проблемът за наличие на множество не-
релевантни изследвания в социалните науки и социалната психология и тях-
ното влияние като деструктивна тенденция в социалното и междукултурно 
взаимодействие. Определя се социалнопсихичната тенденция към фундамен-
тална грешка като основен механизъм, за допускане на фундаментализъм в 
изследванията и „антропоцентрични“ нагласи, които приписват нерелевант-
но социалноонтологично съдържание. Формулира се принципът на релевант-
ността, като изследователска стратегия, която е възможност да се преодолеят 
тези естествени механизми на личностна и колективна смислова центрация. 
Процес, който, ако не се рефлектира и критически рационализира при прило-
жението му в социалните науки, определя и една възможна социална и кли-
нична патология на феномена на фундаменталната грешка.

Ключови думи: релевантни и нерелевантни подходи за изследване на 
културната идентичност, ценностен антропологичен модел, принцип на реле-
вантността, тенденция към фундаментална грешка.

Abstract: In the report are analyzed the problem of the presence of many irrel-
evant studies in social science and social psychology and their impact as a destruc-
tive trend in social and intercultural interaction. Determine social psychic trend 
towards a fundamental error as the main mechanism for release of fundamentalism 
in research and „anthropocentric“ attitudes that ascribe social psychic irrelevant 
content. Formulated the principle of relevance as a research strategy that is able to 
overcome these natural mechanisms of personal and collective semantic centration. 
A process which, if it is not reflected in critical rationalized its application in social 
sciences, determined and a possible social and clinical pathology phenomenon of 
fundamental error.

Keywords: relevant and irrelevant approaches for cultural identity study, cul-
tural interaction, anthropological model of value, the principle of relevance, trend 
towards a fundamental error.
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VALUES AS PREDICTORS OF ORGANIZATIONAL JUSTICE

Georgi Yankov, PhD student 
 Bowling Green State University, Ohio, USA

Е-mail: gyankov@bgsu.edu

ЦЕННОСТИТЕ КАТО ПРЕДИКТОР НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА 
СПРАВЕДЛИВОСТ

Георги Янков, докторант
 Bowling Green State University, Охайо, САЩ

Abstract: I investigated the connections between personal values and 
organizational justice. Distributive justice and tradition, procedural justice and 
tradition, and interactional justice and conformity correlated positively. Procedural 
justice and humility, and interactional justice and power correlated negatively. 
Conservation values seemed to be the strongest predictors for perceiving justice in 
organizations.

Keywords: personal values, organizational justice, conservation values

Резюме: Изследването разгледа връзката между личните ценности и 
възприятията за организационна справедливост. Дистрибутивната справед-
ливост и традицията, процедурната справедливост и традицията, както и 
интерактивната справедливост и конформизма корелираха значимо и пози-
тивно. Прoцедурната справедливост и смиреността, както и интерактивната 
справедливост и властта, корелираха значимо и негативно. Консервативните 
ценности бяха най-силният предиктор на възприятията за организационна 
справедливост.

Ключови думи: лични ценности, организациона справедливост, кон-
сервативни ценности
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THE INFLUENCE OF THE ENGLISH LANGUAGE ON BUSINESS 
FRENCH: HISTORY, CAUSES, AND REALITY

Ofelia Nikolova, Professor, Dr. 
Valdosta State University, Georgia, USA

Е-mail: ornikolova@valdosta.edu

ВЛИЯНИЕТО НА АНГЛИЙСКИЯ ЕЗИК ВЪРХУ БИЗНЕС ФРЕНСКИ: 
ИСТОРИЯ, ПРИЧИНИ И РЕАЛНОСТ

Проф. д-р Oфелия Николова 
Държавен Университет във Валдоста, щат Джорджия, САЩ

Abstract: For a longtime French was the lingua franca of Western civilization. 
The influence of English started threatening its dominant role first with the 
colonial expansion of the 19th century, but did not become overwhelming and 
overpowering until the mid-twentieth century. With the fast-growing globalization 
and internationalization trends of the world economy, the language of the most 
economically powerful nation in the world came to dominate the business scene. 
This article will look at the relationship between the two languages over time. It 
will discuss some of the causes of the status gain and attraction of English for 
French business graduates. It will review also the invasion of English words in one 
of the most cautiously guarded languages in the world – French –under the very 
nose of the French Academy.

Key words: Western civilization, globalization, internationalization, business, 
English

Резюме: Френският език остава дълго време лингва франка на Западната 
цивилизация. Влиянието на английския започва да заплашва този му статус 
първо по време на колониалната експанзия на 19-ти век, но става непреодо-
лимо едва към средата на 20-ти век. С бързо нарастващата тенденция към 
глобализация и интернационализация на световната икономика, езикът на 
икономически най-могъщата нация започва да доминира световния бизнес. 
Настоящата статия разглежда историята на отношенията между двата езика и 
обсъжда някои от причините за нарастването на статуса и привлекателността 
на английския език за френски студенти, изучаващи бизнес, както и за нахлу-
ването на английски думи в един от най-внимателно пазените езици в света 
– френския – под самия нос на Френската академия.

Ключови думи: Западна цивилизация, глобализация, интернационализа-
ция, бизнес, английски език
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ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, ИНОВАЦИИ И ПОВЕДЕНЧЕСКА 
ИКОНОМИКА

ENTREPRENEUR OR EMPLOYEE: A CHOICE IN A SMALL OPEN 
DEVELOPING ECONOMY

Isidora Ljumović, PhD, Institute of economic sciences, Belgrade

Jovan Zubović, PhD, Institute of economic sciences, Belgrade
E-mail: jovan.zubovic@ien.bg.ac.rs

Abstract: The choice to be an entrepreneur or employee is relatively new phe-
nomena for the former socialist and communist countries that went through the pro-
cess of transitions, mass privatization and restructuring. The first perquisite that en-
abled this choice were structural changes and reform measures. On the other hand, 
privatization, restructuring or shutting down the enterprises with socially owned 
capital left number of people jobless. This created a space for the development of 
entrepreneurial sector, where former employees could create job for themselves, 
but also could employ other people and create new jobs. During the period of tran-
sition new segment, of small and medium private enterprises and entrepreneurs, 
that emerged was supposed to be one of the main drivers for economic growth 
and development in Serbia. Unfortunately, policy makers missed an opportunity to 
create a sustainable and favourable business environment that would stimulate and 
foster entrepreneurial spirit in transitional years. 

Stable macroeconomic environment is essential perquisite for favourable 
business environment, boosting entrepreneurial spirit and developing the SMEs 
segment. Unfortunately, the business environment in Serbia is not favourable and 
is characterized by high unemployment, high level and constant growth of external 
and public debt, low level of investment and slow level of recovery from the eco-
nomic crisis. On the other hand starting a business has a lot of obstacle. Bureau-
cracy is complicated, no enough sources of finance are available for start-ups and 
existing companies and also there are a lot of fiscal and para-fiscal burdens. 

The labour market in Serbia is underdeveloped with low labour mobility, dev-
astated transition downturn in conditions of political instability, wars and economic 
sanctions. Since the beginning of the transition, the employment rate is falling, 
but on the other hand the number of people employed in the public sector is rising 
(with the exception of the last year and the program of downsizing in public sector). 
This led to the paradox that the average wages in the private sector are lower than 
in the public administration, while terms and conditions are harder. Having this 
in mind, a trend of aspiration towards employment in public sector is identified in 
Serbia. Job is relatively easier than in the private sector, wages and conditions are 
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better. However, it is necessary to mention that the last downsizing in public sec-
tor brought uncertainty in this segment also. The most optimistic estimates are that 
during 2015 and 2016 the number of employees will be reduced by 20 percent in 
the public sector. Having in mind all this it is not surprising that the option of being 
an entrepreneur gains importance.

Key words: entrepreneurship, employment, transition
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ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНО НИВО И ИНОВАЦИИ

проф. д-р Йордан Ботев
 Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 

Е-mail: botev@sclg.uni-sofia.bg

GOOD GOVERNANCE AT LOCAL LEVEL AND INNOVATIONS 

Prof. Yordan Botev, Ph.D.
 Sofia University „St. Kliment Ohridski“

Резюме: Стратегията за иновации и добро управление е одобрена от 
Конференцията на европейските министри, отговорни за местните и регио-
нални власти, по време на 15-та сесия във Валенсия (Испания), 15-16 октом-
ври 2007 г. Методиката за оценяване на общините-кандидатки за получаване 
на Европейския етикет за иновации и добро управление на местно ниво е 
съобразена с препоръката на Платформата на заинтересованите страни към 
СЕ, а именно формирането на крайната оценка на общината-кандидатка да 
се извършва основно на база на самооценката на общината чрез бенчмарк и 
доказателствен материал, приложен в негова подкрепа. Като част от процеса 
на оценката се изискват изследвания (анкети), проведени сред общинските 
съветници и гражданите. По своята природа, съдържание и специфични осо-
бености понятието „иновация“ представлява комплексно и многоаспектно 
понятие, което не може да бъде  дефинирано едностранно. 

Ключови думи: стратегия; добро управление; методика; иновация.

Abstract: Strategy for Innovation and Good Governance was approved by the 
Conference of European Ministers responsible for local and regional authorities 
during the 15th session in Valencia (Spain), 15-16 October 2007.  T h e 
methodology for evaluating municipal candidate receiving the European Label 
for innovation and good governance at the local level is consistent with the 
recommendation of the Stakeholders‘ Platform to CE, namely the final grade 
municipal candidate be carried out mainly on the basis of self-assessment the 
municipality through benchmarks and evidence was provided to support it. As 
part of the evaluation process required surveys (polls) conducted among municipal 
councilors and citizens. By its nature, content and specifics term „innovation“ is a 
complex and multifaceted concept that can not be defined unilaterally. 

Keywords: strategy; good governance; methodology; innovation.
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ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКОТО ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО 
ПАРТНЬОРСТВО

Проф. д-р Евгений Стоянов, д.н.
Национален военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново

Е-mail: evg_stojanov@abv.bg

PROBLEMS OF BULGARIAN PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS

Prof. Evgeniy Stoyanov, PhD, DSc
Vasil Levski National Military University, Veliko Tarnovo, Republic of 

Bulgaria

Резюме: Докладът разглежда работата на публично-частното партньор-
ство в икономическия живот на Република България. Целта на изложението 
се свързва не само с възможността да бъде направен анализ на този процес, а 
да се дефинират част от проблемите, които възникват при неговата реализа-
ция. Задачите, които се осъществяват по този повод, са ангажирани с анализи 
на нормативната база, роля на заинтересовани страни, социалните ефекти и 
други. Всичко това предопределя нуждата от приложение на широк кръг от 
методически решения. Акцентите на съдържанието са поставени върху някои 
основни и често проявяващи се проблеми при развитието и усъвършенства-
нето на финансовото сътрудничество в България.

Ключови думи: публично-частно партньорство (ПЧП), заинтересовани 
страни, сътрудничество, концесионен договор

Abstract: The paper examines the operation of public-private partnership in 
the economic life of Bulgaria. The aim of the exhibition is associated not only with 
the opportunity to analyze this process but also to define some of the problems 
that arise in its implementation. The tasks to be carried out on this occasion are 
connected to the analysis of the legal framework, role of stakeholders, social and 
other effects. All this predetermines the need for application of a wide range of 
methodological solutions. The accents in the contents are placed on some basic 
and frequently occurring problems in the development and the improvement of the 
financial cooperation in Bulgaria.

Keywords: Public-private partnerships, stakeholders, cooperation, concession 
contract.



173

ENTREPRENEURIAL COMPETENCES, MANAGERIAL SKILLS AND 
THEIR IMPACT ON COMPANY’S MANAGEMENT

Carmine D’Arconte, Assistant Professor of Marketing and Communication. 
Faculty of Economics, University of Rome Three, Italy

E-mail: carmine.darconte@tiscali.it

Abstract: What exactly are entrepreneurial competences and managerial 
skills? Are they to be considered a natural gift or can they be acquired? What’s 
their impact on companies’ management and, above all, on the financial results?

Apart from entrepreneurs, who are the other fundamental players to be 
considered and what’s their role? These are the main points on which this paper is 
focusing.

In this respect, apart from examining some of the relevant literature on the 
topic, we carried out a research, focusing exactly on entrepreneurial and managerial 
competences, trying to give a faithful and realistic representation of the present 
situation and to highlight, though in a very concise way, how this may have 
dramatic consequences not only on the organizations’ outcomes but also on the 
economic and social context.

Finally, we focus on the possible remedies, suggesting also how the main 
players should interact, trying to be more integrated in the common effort. to 
improve the present situation.

Key words: entrepreneurial competences, managerial skills, impact on 
companies’ outcomes, impact on the economic and social context
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КОГНИТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ У ЛЮДЕЙ В РАЗНОЙ 
СТЕПЕНИ ВОВЛЕЧЕННЫХ В ИННОВАЦИОННУЮ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Юлия Сметанова, кандидат психологических наук, доцент 
Национальный исследовательский Томский государственный 

университет, Россия
E-mail: smetanova@mail.ru

COGNITIVE STRATEGIES OF THE PEOPLE WITH VARYING 
DEGREES OF INVOLVEMENT IN INNOVATION AND 

ENTREPRENEURSHIP

Iuliia Smetanova, PhD, Associate Professor, 
Faculty of Psychology, National Research Tomsk State University, Russia

Аннотация: Данное исследование выполнено при поддержке Россий-
ского Фонда Фундаментальных Исследований (проект № 13-06-00913). Це-
лью исследования стало выявление когнитивных стратегий решения у людей 
в разной степени вовлеченных в инновационную и предпринимательскую 
деятельность. В исследовании приняли участие молодые инноваторы и пред-
приниматели Сибири. Когнитивные стратегии в работе анализировались по-
средством ряда методик по анализу когнитивной сферы личности, анализа 
стилей и способов решения проблемных задач в профессиональной (в том 
числе инновационной и предпринимательской) сфере деятельности, а также 
разных форм интервью. Результаты позволяют говорить о наличии особен-
ностей в предпочитаемых когнитивных стратегиях у людей в разной степени 
вовлеченных в инновационную и предпринимательскую деятельность, а так-
же в зависимости от гендерной принадлежности и сферы и формы организа-
ции деятельности.

Ключевые слова: когнитивные стратегии, предпринимательство, инно-
вационная деятельность, молодежь

Abstract: The study was supported by Russian Fund of Fundamental Research 
(project № 13-06-00913). The purpose of the research is to identify cognitive 
strategies of problem solving of people with varying degrees involved in innovation 
and entrepreneurship. The study involved young innovators and entrepreneurs of 
Siberia. The purpose of the research is to identify cognitive strategies of problem 
solving of people with varying degrees involved in innovation and entrepreneurship. 
The study involved young innovators and entrepreneurs of Siberia. Cognitive 
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strategies in the research were analyzed through a number of methods for the 
analysis of cognitive sphere of personality, style analysis of problem solving in 
the professional field of activity (including innovation and entrepreneurship), as 
well as different forms of interview. The results showed the presence of features in 
preferred cognitive strategies of people with varying degrees involved in innovation 
and entrepreneurship, as well as, depending on the gender, on the sphere and form 
of organization.

Key words: cognitive strategies, innovation and entrepreneurship, young 
people
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОМ В СФЕРЕ 
ВЕНЧУРНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Сюзан Балова, кандидат экономических наук, доцент
Финансовый университет при Правительстве РФ

Е-mail: syu52@yandex.ru

S. Balova, PhD (Economics), Аssociate Professor
Financial University under the government of the Russian Federation

Аннотация: В современных условиях спада рыночной экономики 
развитие инновационной стратегии представляет собой одно из наиболее 
прогрессивных и рисковых форм предпринимательства. Эффективность 
управления маркетингом в сфере венчурного предпринимательства опре-
деляется конструктивными управленческими решениями по продвижению 
наукоемкой продукции, в целях обеспечения конкурентного преимущества 
компаниям. Международное научно-техническое сотрудничество является 
одним из важнейших факторов, способствующих активизации инновацион-
ной венчурной деятельности в России.

Ключевые слова: венчурное предпринимательство, венчурный капитал, 
венчурное инвестирование, венчурный фонд

Abstract: The paper deals with venture funding, which played an important 
role in the implementation of many of the major innovations in various fields of 
activity. Shows that from the creation of an effective system of venture capital may 
depend successful operation of the mechanism of innovation, responsible for the 
conversion of research results into commercially viable, ie infrastructure demanded 
of today’s market, the product.

Keywords: venture business, venture capital, venture capital investment, ven-
ture capital fund
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SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES AND ENTREPRENEURS IN 

SERBIA

Sladjana Vujicic, MA
Faculty of Business Economy and Entrepreneurship, Belgrade, Serbia

E-mail: sladjanakonto@gmail.com

Assistant Professor Zorana Nikitovic, PhD
Faculty of Business Economy and Entrepreneurship, Belgrade, Serbia

E-mail: djurazo001@gmail.com

Assistant Professor Djordje Minkov, PhD
Graduate school of professional studies “Prof. dr Radomir Bojković”, 

Kruševac, Serbia
E-mail: minkov55@gmail.com

Abstract: In today’s business conditions, small and medium enterprises and 
entrepreneurs (hereinafter: SMEE) are exposed to a large number of dynamic 
changes. These changes bring difficulties to many companies, because the market 
demands are becoming increasingly complex and unpredictable, with customers 
who are increasingly demanding. The environment in which enterprises operate, 
put to the test their willingness to properly respond to the new situation, so enter-
prises need to make important decisions quickly and adapt to the current situation. 
Constant pressure of competition in the market compels companies to develop in-
novative business activity, because innovations are not just successful development 
and implementation of ideas and knowledge, but also the basis for a competitive 
advantage. Through the SME sector it is possible to develop a competitive knowl-
edge-based economy, via new technologies and innovations, and thus influence the 
improvement of the competitiveness of Serbia.

This paper analyzes the current situation in the SME sector and the impact of 
innovation on competitiveness of small and medium enterprises and entrepreneurs 
in Serbia.

Key words: innovations, innovativeness, competitiveness, small and medium 
enterprises and entrepreneurs, Serbia
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DEVELOPMENT OF SKILLS FOR SUCCESSFUL TRANSITION 
MANAGEMENT IN MICRO SMES, FROM ONE GENERATION TO THE 

OTHER

Andrean Lazarov, INTERPROJECTS Ltd., Smolyan, Bulgaria 
Vasilka Sabeva, INTERPROJECTS Ltd., Smolyan, Bulgaria

РАЗВИТИЕ НА УМЕНИЯ ЗА УСПЕШНО ПРЕДАВАНЕ НА НОУ-ХАУ, 
ВЛАСТ И РЕСУРСИ В РАМКИТЕ НА МИКРО ПРЕДПРИЯТИЯТА

Андреан Лазаров, ИНТЕРПРОДЖЕКТС ЕООД, Смолян, България
Василка Събева, ИНТЕРПРОДЖЕКТС ЕООД, Смолян,България

Abstract: InToGeneration project is a 2 year project that aims at supporting 
young successors that are undertaking a transition management from an older to 
a younger generation in a family business. The project’s mission is to ensure that 
young entrepreneurs are well prepared to asses an existing business and take a 
well-informed decision when deciding to continue the business. This is achieved by 
providing a tailor-made training course which consists of twelve modules: General 
introduction and State of the Art; Overall Management; Transition Management; 
Communication; Leadership; Understanding growth; Creativity and innovation; 
Marketing; Digital business and social business strategy; Occupational risks’ pre-
vention & Health and Safety; Environmental Issues & Waste Management; Green 
economy and policies.

Keywords: business, training, transition, management, skills, intogeneration

Резюме: Проект InToGeneration е разработен с цел да подкрепи млади-
те наследници да преминат безпроблемно през процеса на унаследяване на 
семейния бизнес. Мисията на проекта е да се гарантира, че младите пред-
приемачи са добре подготвени да оценят състоянието на бизнеса и да вземат 
информирано решение за бъдещото му развитие. Това може да бъде постиг-
нато чрез специално разработен обучителен курс, който включва дванадесет 
обучителни модула, достъпни и на български език: Общо въведение в инова-
тивната програма; Общ мениджмънт; Управление на процеса по прехвърля-
не на бизнеса; Комуникация; Лидерство; Разбиране за растеж; Креативност 
и иновация; Маркетинг; Електронна търговия и социална бизнес стратегия; 
Превенция на професионалните заболявания & Здравословни и безопасни ус-
ловия на труд; Околна среда & Управление на отпадъците; Зелена икономика 
и политика

Ключови думи: бизнес, обучение, мениджмънт, умения, предприемачи
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В КАЗАХСТАНЕ

Проф. Гайни Длимбетова, д.п.н.
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева. Астана, 

Казахстан

Мадина Акешова, PhD
 Международный казахско-турецкий университет им. Х.А. Ясави. 

г.Туркестан, Казахстан

Айман Алиева, докторант
 Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева. Астана, 

Казахстан

MODERN CONDITION OF ECOLOGICAL EDUCATION IN 
KAZAKHSTAN

Аннотация: В данной статье рассматривается проблемы экологиче-
ского образования в Казахстане. Авторами исследуется состояние экологи-
ческой компетентности студентов в условиях изучения обязательного курса 
«Экология и устойчивое развитие». Выявлены следующие критерии форми-
рования экологической компетентности: экологические знания, зеленые на-
выки, социально значимые качества личности, профессионально значимые 
качества личности.

Ключевые слова: экологическое образование, экологическая компетент-
ность, качества личности

Abstract: This article deals with problems of ecological education in 
Kazakhstan. Authors researched the level of students’ ecological competence in 
studying the course “Ecology and steady development”. The following criteria 
of forming ecological competence as ecological knowledge, green skills, socially 
important qualities of personality, professionally significant qualities of personality 
were stated out.

 Keywords: Ecological education, ecological competence, qualities of 
personality
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EDUCATION AS A LEADER
DEVELOPMENT OF ECONOMIC ACTIVITIES

Dr Slavica Andjelic
High Business School “prof. Dr Radomir Bojković”, Krusevac

E-mail: slavicaandjel@gmail.com

Dr Aleksandar Gajic
High Business School “prof. Dr Radomir Bojković”, Krusevac

E-mail: aleksandarm.gajic@mts.rs

Abstract: The problem of lack of cooperation between businessmen in 
schools is one of the causes of the problem of non-compliance of the educational 
offer to the needs of the economy. Meetings between representatives of educational 
institutions, employers, local authorities and the National Employment Service, 
confirmed that there is room for improving cooperation between stakeholders 
interested in local economic development. The issue of cooperation turned out to 
be particularly important for the process of creating enrollment campaign in middle 
and high school. Data of the National Employment show that a large number of 
unemployed people say that the vast majority of unemployed IV education or lower. 
Despite highly developed network of schools, educational supply mismatch with 
labor market needs a long-term and systemic problem in Serbia. According to data 
from Serbia is one of the five European countries where youth unemployment is the 
highest in the formal economy. The aim of this paper is to contribute to economic 
development and increasing employment of young people, improving the effective 
cooperation of partners and stakeholders in the field of education, economy and 
youth policy. Schools have direct impact on workforce training for those branches 
of industry that have the potential for economic development.

Keywords: education, economic development, employment of young people
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ИЗРАБОТВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО – КАК 
ВЪЗДЕЙСТВИЯТА ТРЯБВА ДА БЪДАТ ОЦЕНЯВАНИ?

Гл. ас. д-р Елена Калфова
Катедра „Публична администрация“

СУ „Св. Климент Охридски“
E-mail: elena_kalfova@phls.uni-sofia.bg

IMPACT ASSESSMENT – HOW THE IMPACTS SHOULD BE 
EVALUATED

Elena Kalfova, PhD, Chief Assistant Professor,
Public Administration Department 

Sofia University „St. Kliment Ohridski“ 

Резюме: Изследват се проблемите при избора на метод за осъществяване 
на оценката на въздействието. Изборът на метод се разглежда във връзка със 
зависимост от няколко основни фактора. Разглежда се зависимостта метод – 
цели на оценка на въздействието, метод – обхват на оценката на въздействие-
то, метод – включване на поднационални нива на управление и зависимостта 
между ролята на оценката на въздействието – предварителна или последваща 
и методи за анализ. Смята се, че адаптацията на най-често използваните ме-
тоди и включването на показатели от поведенческата икономика ще доведе 
до по-добро разбиране на проблемите; до изработване на по-широк набор от 
алтернативни решения; до повишаване на ефективността на предложените 
регулации и нерегулаторни инструменти.

Ключови думи: оценка на въздействието, индикатори за оценка, много-
степенно управление

Abstract: The paper explores the problems related with choosing proper 
approach for impact assessment. Choosing the method depends on several key 
factors. It is discussed dependencies like “method – goals of impact assessment”; 
“method – scope of impact assessment”; “method – subnational level of governance” 
and “method – role of the impact assessment (ex ante and ex post)”. It is considered 
that the modification of the most commonly used methods and accepting behavioral 
economic indicators shall result in better understanding of the problems, larger 
choice of alternative decisions and finally shall improve efficiency of the proposed 
regulatory and non-regulatory tools. 

Keywords: impact assessment, assessment indicators, multilevel governance
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ОЦЕНЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ В ИНОВАЦИИ С 
ИДИОСИНКРАТИЧНА И СИСТЕМАТИЧНА НЕСИГУРНОСТ, 

ПОСРЕДСТВОМ СТОХАСТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ 
НА РЕАЛНИ ОПЦИИ

Ас. Златин Съръстов
Университет за национално и световно стопанство, София 

E-mail: zlatin@sarastov.com
 

Гл. ас. д-р Митко Димов 
Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, София

E-mail: mit.eri@abv.bg

VALUATION OF INVESTMENTS IN INNOVATION UNDER 
IDIOSYNCRATIC AND SYSTEMATIC UNCERTAINTY THROUGH 

STOCHASTIC MODELLING AND APPLICATION OF REAL OPTIONS

Zlatin Sarastov, Аss. prof. m.sc.
University of National and World Economy, Sofia

Mitko Dimov, Sr. ass. prof. PhD
University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, Sofia

Резюме: Правилното определяне на стойността на инвестициите в ино-
вации е от критична важност за тяхното осъществяване. Задачата е сложна, 
защото присъща за иновациите е несигурност, както от специфичен, така и 
от общ характер. Несигурността предопределя очакванията за стойността, но 
също така прави свободата за рационална промяна на първоначалните пла-
нове изключително полезна и ценна. Важността за правилното моделиране 
и оценяване на несигурността и гъвкавостта е допълнително подсилена от 
необратимостта на инвестициите в иновации. Изборът на правилната струк-
тура на инвестициите в иновации, залагането на гъвкавост и притъпяването 
на необратимостта на инвестициите са решения, които следва да се оценяват 
въз основа на техните стойностни измерители.

Ключови думи: оценяване, инвестиции, иновации, реални опции, неси-
гурност

Abstract: The appropriate estimation of the value of investments in innovation 
projects is of critical importance for their undertaking. The estimation task is 
complex because innovations are characterized with uncertainty both of specific 
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and systematic nature. The uncertainty qualifies the expectations for value and 
makes the flexibility of rational revision of initial plans materially useful and 
valuable. The importance of the appropriate modelling and valuation of uncertainty 
is additionally exacerbated by the irreversibility of innovation investments. The 
choice of an appropriate structure of innovation investments, the deliberate 
embedding of flexibility and alleviation of irreversibility are decisions which need 
to be considered on the basis of their value measures.

Key words: valuation, investment, innovation, real options, uncertainty
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РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СВОБОДА НА 
ОСНОВНИТЕ ПАЗАРНИ СУБЕКТИ

Гл. aс. д-р Нина Ботева 
Военна академия „Г. С. Раковски“

E-mail: azninka@abv.bg

Доц. д-р Павел Ангелов 
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REALIZATION OF ECONOMIC FREEDOM OF THE BASIC MARKET 
SUBJECTS

Chief Assistant Dr. Nina Boteva
 “G. S. Rakovski” National Defense Academy

Associate Professor Dr. Pavel Angelov
 “G. S. Rakovski” National Defense Academy

Резюме: В доклада се прави опит за анализ на различната реализация 
на свобода на основните пазарни субекти. Подчертават се развитието на сте-
пента на свобода в условията на капитализъм. Аргументира се известна тен-
денция на либерализация в отношенията между субектите в съвременното 
пазарно общество.

Ключови думи: основни пазарни субекти, трипартитно сътрудни-
чество

Abstract: In the report, an attempt is made to analyze the different realization 
of freedom of the basic market subjects. The development of the degree of freedom 
in the conditions of capitalism is highlighted. A certain tendency of liberalization in 
the relations between subjects in our contemporary market society is argued. 

Key words: basic market subjects, tripartite cooperation 
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СВОБОДАТА НА ЧОВЕКА В УСЛОВИЯТА  
НА ПАЗАРНО ОБЩЕСТВО

Доц. д-р Павел Ангелов
 Военна академия „Г. С. Раковски“

E-mail: pavanga@gmail.com

THE FREEDOM OF MAN IN THE CONDITIONS OF A MARKET 
SOCIETY

Associate Professor Dr. Pavel Angelov
“G. S. Rakovski” National Defense Academy

Резюме: В доклада се прави опит за анализ на свободата на човека в 
условията на пазарно общество. Подчертават се смисъла и едностранчивото 
тълкуване на свободата само в негативен или позитивен план. Свободата се 
аргументира като съвкупност от съзнателни и реални автономни, самостоя-
телни и/или солидарни действия, неограничени от закона, правителството, 
други пазарни, корпоративни субекти и формални организации.

Ключови думи: негативна свобода, позитивна свобода

Abstract:  In the report, an attempt is made to analyze human freedom in 
the conditions of a market society. The meaning of freedom and its one-sided 
interpretation only in a negative or a positive way are highlighted. Freedom is 
viewed as a set of conscious and really autonomous, independent and / or solidary 
actions, unlimited by law, government, other market, corporate subjects in formal 
organizations. 

Key words: negative freedom, positive freedom
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ГОСПОДСТВО И ИКОНОМИЧЕСКА СВОБОДА

Доц. д-р Павел Ангелов
Военна академия „Г. С. Раковски“ 

E-mail: pavanga@gmail.com

DOMINATION AND ECONOMIC FREEDOM

Associate Professor Dr. Pavel Angelov
 “G. S. Rakovski” National Defense Academy 

Резюме: В доклада се представя и анализира прекрачването от биоло-
гията или „джунглата“ в общество на взаимно зависима мрежа от човешки 
отношения. Подчертават се икономическите роли на субектите и тяхната 
свобода в пазарното стопанство, което е резултат отвъд първобитното само-
съхранение. Аргументира се свободата на човека като не просто ограничена 
от природните закони, а по-скоро е човешкия смислен отговор на възмож-
ностите и ограниченията в сложната биологично-социална среда, която той 
обитава.

Ключови думи: основни пазарни роли и субекти, господство и свобода 

Abstract: The report presents and analyzes the crossing from biology or the 
jungle to a society of interdependent network of human relationships. The economic 
roles of the subjects and their freedom in a market economy are highlighted; a result 
beyond primitive survival. The freedom of man is argued as not only restricted by 
the laws of nature, but rather as the human meaningful response to its abilities and 
constraints in a complex biological – social environment in which man dwells.

Кey words: main market roles and subjects, domination and freedom 
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МАТЕРИАЛИСТИЧНА ОРИЕНТАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В 
КОНТЕКСТА НА КОНСУМАТОРСКОТО ОБЩЕСТВО

Гл. ас. д-р Дамяна Иванова
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

E-mail: damyana_ivanova@phls.uni-sofia.bg

A CONSUMER VALUES ORIENTATION FOR MATERIALISM IN THE 
CONTEXT OF THE CONSUMER SOCIETY

Assist. Prof. Damyana Ivanova, PhD
Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Резюме: Проявите на потребителския материализъм са широко проуч-
вани и анализирани от редица изследователи. В условията на настъпилите 
политически, икономически и социални промени в България, и в контекста 
на силно глобализиращия се свят, в българското общество се наблюдават 
характеристики, присъщи за потребителите от консуматорските общества. 
Направен е опит за психологически прочит на материалистичната ориента-
ция на потребителите в условията на пазарна икономика у нас. Предложено 
е изследване на материалистичната ориентация в българска извадка (N=583), 
като е анализирано влиянието на индивидуалните променливи пол, възраст, 
месечен доход и местоживеене, както и това на самооценката върху матери-
алистичната ориентация на участниците. Използвана е Скалата за матери-
ални ценности на М. Ричинс и С. Доусън (Richins & Dawson, 1992), както и 
Скалата за самооценка на М. Розенбърг. Резултатите са интерпретирани въз 
основа на изследвания и публикации по проблематиката, като са очертани и 
насоки за бъдещи проучвания в областта.

Ключови думи: материализъм, материални ценности, самооценка, кон-
сумеризъм

Abstract: Manifestations of consumer materialism are widely studied and 
analyzed by many researchers. In the context of the political, economic and social 
changes in Bulgaria, and in the context of a highly globalized world, in the Bulgarian 
society are observed characteristics, inherent to users in consumer societies. 
An attempt for a psychological interpretation of the materialistic orientation of 
consumers in a country with market economy is made. The article presents the 
results from a survey of materialistic orientation in a Bulgarian sample (N=583). 
The influences of individual variables like gender, age, monthly income and 
residence, as well that of self-esteem on materialistic orientation of the participants 
are analyzed. The research method includes the Material Values Scale by M. 
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Richins and S. Dawson (Richins & Dawson, 1992), and the Self-Esteem Scale by 
M. Rosenberg. The results are interpreted on the basis of research and publications 
on the issue of consumer materialism and directions for future research in the field 
are outlined.

Keywords: materialism, material values, self-esteem, consumerism
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ЗНАЧЕНИЕ НА КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРОСТ 
ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА ТАЛАНТЛИВИ МЛАДИ СЛУЖИТЕЛИ В 

ОРГАНИЗАЦИЯТА

Гл. ас. д-р Татяна Кичева
Университет за национално и световно стопанство, София 

E-mail: tania_kicheva@unwe.bg

IMPORTANCE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FOR 
ATRACTION YOUNG TALENTS IN THE ORGANIZATION

Assist. Prof. Tatyana Kicheva, PhD
University of National and World Economy, Sofia 

Резюме: Корпоративната социална отговорност (КСО) е задължителен и 
стратегически инструмент, чрез който една компания може да засили своята 
марка, да развие добри отношения със заинтересованите страни, да повиши 
нейната атрактивност както за настоящи, така и за и потенциални служите-
ли, и да си осигури достъп до нови пазари, които в крайна сметка ще дове-
дат до материализиране на визията ѝ. Настоящият доклад се фокусира върху 
потенциалните предимства на корпоративната социална отговорност (КСО) 
при набиране на служители. Известно е схващането, че КСО играе голяма 
роля за успеха на компанията. Целта на този доклад е да разбере дали КСО 
играе роля за привличането на таланти и да се опита да отговори на въпро-
сите: КСО подпомага ли онези, които търсят подходящ работодател? КСО 
прави ли компаниите по-привлекателни? Получените резултати ще покажат 
на фирмите как, прилагайки методите на КСО, да станат по-привлекателни за 
кандидатите за работни места.

Ключови думи: таланти, корпоративна социална отговорност, фирмена 
репутация

Abstract: Corporate Social Responsibility (CSR) is mandatory and strategic 
tool through which a company can strengthen its brand, develop good relationships 
with stakeholders, increase its attractiveness for both current and potential 
employees, and to ensure access to new markets, which will eventually lead to 
the materialization of its vision. This report focuses on the potential benefits of 
Corporate social responsibility (CSR) in recruitment. It is known notion that 
CSR plays a big role in the success of the company. The aim of this report is to 
understand that CSR plays a role in attracting talent and try to answer the questions: 
Does CSR helps those seeking suitable employer? Makes CSR the companies more 
attractive? The results will show companies how applying methods CSR to become 
more attractive to applicants for jobs.

Key words: talents, corporate social responsibility, corporate reputation
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КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ: СЪЩНОСТ, 
ВЪЗГЛЕДИ И ТЕОРИИ

Мария Минкова, докторант
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

E-mail: mariaminkova.bg@gmail.com

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: ESSENCE, VIEWPOINTS 
AND THEORIES

Mariya Minkova, PhD Student 
Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Резюме: Темата за корпоративната социална отговорност (corporate 
social responsibility) е актуална за съвременните организации, защото пови-
шава значимостта и необходимостта от социално отговорно и ангажирано 
поведение в една бизнес среда. Поставя се акцент върху същността и идеята 
за корпоративна социална отговорност (КСО), като систематизира основните 
параметри на разбирането ѝ. В изложението е направен опит да се представи 
хронологичен преглед на възгледите през десетилетията на Андрю Карнеги, 
Макс Вебер, Джон Стюарт Мил, Оливър Шелдън, Адолф Берл, Мерил Дод, 
Джон Кейнс, Хауърд Боуен, Теодор Левит, Кейт Дейвис, Пол Лий, Милтън 
Фридман, Арчи Карол (с Пирамида на КСО), Джон Ууд, Марк Шварц и Фи-
лип Котлър. Освен със същността и възгледите за корпоративната социална 
отговорност, много изследователи се занимават и с теориите за развитието ѝ, 
задавайки въпросите как и защо следва да се интегрира в дейността на орга-
низациите. Представени са някои от най-известните теории: теория на заинте-
ресованите страни (stakeholder theory), теория на социалните договори (social 
contract theory) и теория на корпоративното гражданство (corporate citizenship 
theory). Заедно с това са представени съвременните възгледи за обхвата и 
приложението на корпоративната социална отговорност. В посветените на 
нея дискусии, се налага разбирането, че е желателно в организациите да съ-
ществува корпоративна култура и корпоративно гражданство, насърчаващи 
ценностите, които подпомагат възприемането и осъществяването на КСО 
инициативите в полза на всички нейни заинтересовани страни (акционери, 
мениджъри, служители, потребители, доставчици, кредитори, правителство) 
и обществото като цяло.

Ключови думи: корпоративна социална отговорност, Пирамида на КСО 
(икономически, юридически, етични и филантропски отговорности), заинте-
ресовани страни, корпоративно гражданство
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Abstract: The concept of corporate social responsibility (CSR) is an ongoing 
issue for modern organizations because it emphasizes the importance and need 
of socially responsible and committed behaviour in a business environment. It 
highlights the essence of the CSR concept, by systematizing the main parameters 
of its understanding. The text attempts to present chronologically the points of 
view of Andrew Carnegie, Max Weber, John Stuart Mill, Oliver Sheldon, Adolf 
Berle, Meryl Dodd, John Keynes, Howard Bowen, Theodore Levitt, Kate Davis, 
Paul Lee, Milton Friedman, Archie Carroll (with the Pyramid of CSR), John 
Wood, Mark Schwartz and Philip Kotler over the decades. Besides the essence 
and points of view regarding corporate social responsibility, many researchers 
are also engaged in the theories of its development, asking the questions why and 
how it should be integrated into corporate practices. Some of the most popular 
theories are presented: the stakeholder theory, the theory of social contracts and 
the theory of corporate citizenship. Moreover, the text attempts to presents the 
modern views on the scope and application of corporate social responsibility. What 
the respective discussions establish is that organizations should make sure there is 
corporate culture and corporate citizenship, promoting the values which facilitate 
the adoption and realization of CSR initiatives to the benefit of all stakeholders 
(shareholders, managers, employees, customers, suppliers, creditors, government) 
and the society in general.

Key words: corporate social responsibility, Pyramid of CSR (economic, legal, 
ethical and philanthropic responsibilities), stakeholders, corporate citizenship
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ВЪВЛЕЧЕНОСТ И ИНОВАЦИОННО ПОТРЕБИТЕЛСКО 
ПОВЕДЕНИE

Татяна Йорданова, докторант 
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

E-mail: tania_jd@abv.bg

INVOLVEMENT AND INNOVATIVE CONSUMER BEHAVIOUR

Tatyana Yordanova, PhD Student
Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Резюме: В настоящия доклад се разкрива същността на въвлечеността 
и ролята ѝ на важен детерминант на иновационното потребителско поведе-
ние. Последното е представено като поведение, изискващо по-високо ниво на 
въвлеченост на потребителя предвид естеството на иновациите. Разгледани 
са етапите в процеса на приемане на иновационен продукт, като е поставен 
акцент върху влиянието на степента на въвлеченост върху oтделните аспекти 
(когнитивни, емоционални и волеви) на поведението на потребителя в конте-
кста на разглеждания процес.

Ключови думи: потребителска въвлеченост, иновационно потребител-
ско поведение, приемане на иновационен продукт

Abstract: The present paper reveals the essence of involvement and its role as 
an essential determinant of innovative consumer behaviour. The latter is presented 
as a mode of behaviour requiring a highеr level of involvement of the consumer 
in view of the nature of innovations. The stages in the process of adoption of an 
innovative product are discussed, with a stress on the influence of the degree of 
involvement on various aspects (cognitive, emotional and volitional) of consumer 
behaviour in the context of the discussed process.

Keywords: consumer involvement, innovative consumer behaviour, adoption 
of innovative product
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ИНДУСТРИЯ НА НОСТАЛГИЯТА – НЕОБИЧАЙНОТО 
ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗКРЕСЕНИЕ НА ЕДНА ГРАДСКА ЗОНА

Гергана Стоянова, докторант 
Факултет по журналистика, СУ „Св. Климент Охридски“

E-mail: gerypeeva@gmail.com

INDUSTRY OF NOSTALGIA – UNUSUAL ECONOMIC 
RESURRECTION OF AN URBAN DISTRICT

Gergana Stoyanova, PhD Student
Faculty of Journalism, Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Резюме: Да добавиш стойността на миналото и това да промени съдбата 
на продукта е маркетингова техника, добила популярност с навлизането на 
винтиджа в ежедневието. Старите вещи, сгради, бит, извадени от контекста 
си и внесени в модерното време, носят на „продавача“ си повече приход, от-
колкото някога първият им собственик е отброил за тях. Това необичайно 
икономическо решение стана спасение за пловдивския квартал „Капана“, 
предвиден през 70-те години на ХХ век за разрушаване. Следвайки примера 
на световни успешни практики, „Капана“ е запазен днес почти в първоначал-
ния си архитектурен вид, водейки собствен живот, инспириран от занаятчий-
ското си минало. Както добавената стойност на миналото, така и разликата 
с някогашното време водят до това дейността му да се превърне в по-скоро 
културен продукт, а икономиката му да се саморегулира по напълно естест-
вен начин, осигурявайки печалба не на база на потребителските нужди, а на 
база на креативната индустрия.

Ключови думи: креативна индустрия, икономическо възкресение, град-
ски ресурс, креативен град, градска икономика

Abstract:Adding the value of the past, followed by a change in the fate of 
product is a marketing technique that has become popular after the introduction 
of vintage in our everyday life. Old belongings, buildings, living standards taken 
out of their context and introduced into the present days, bring to their “seller” 
more revenue than the amount that has ever been counted by their first owner. This 
unusual economic solution has rescued the Plovdiv district of “Kapana” scheduled 
for demolition in the 70s of the 20thcentury. Following the example of successful 
worldwide experiences, today “Kapana” has been preserved in its almost initial 
architectural appearance, living its own life, inspired by its craftsman’s past times. 
The added value of the past as well as the difference from the times gone by, have 
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resulted in the transformation of its activities into a cultural product while its 
economy has been self-regulated in a completely natural way, providing profits not 
on the basis of the consumers’ needs but on the basis of the creative industry.

Key words: creative industry, economic resurrection, urban resources, creative 
city, urban economy
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„ЗЕЛЕНОТО“ ПОТРЕБЛЕНИЕ КАТО ЕЛЕМЕНТ НА „ЗЕЛЕНИЯ“ 
МАРКЕТИНГ

Надежда Асенова, докторант
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

E-mail: asenova.nadezhda@gmail.com

GREEN CONSUMPTION AS AN ELEMENT OF GREEN MARKETING

Nadezhda Asenova, PhD Student
Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Резюме: В настоящия доклад се разглеждат и анализират основни етапи 
(фази) в зараждането и развитието на концепцията на „зеления“ маркетинг; 
представя се неговата същност и значимост. Открояват се усилията на Ев-
ропейския съюз за запазване и подобряване качеството на околната среда, 
следвайки пътя на екологосъобразното (потребителско) поведение, в това 
число и добри практики като „зелените“ обществени поръчки. В доклада се 
прави опит за преглед на множеството термини, които са специфични за тази 
сфера и разкриват аспекти на „зелената“ тенденция. Представя се същността 
на „зеления“ потребител.

Ключови думи: „зелен“ маркетинг, „зелено“ потребление, „зелен“ по-
требител, „зелен“ продукт, „зелени“ обществени поръчки.

Abstract: Main stages (phases) in the emergence and development of the 
conception of green marketing are reviewed in this report; the essence and the 
significance of the green marketing are presented. The efforts of the European union 
in preserving and improving quality of the environment by following the way of 
green [consumer] behavior including good practices like green public procurement 
are outlined in this paper. An attempt at reviewing many terms which are specific to 
this realm and reveal aspects of the green trend is made in this report. The essence 
of green consumer is presented.

Keywords: green marketing, green consumption, green consumer, green 
product, green public procurement.



196

ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И БРАНД ИДЕНТИЧНОСТ НА 
ОКРЪЖЕН И РАЙОНЕН СЪД – БУРГАС (2014 – 2015 Г.)

Соня Иванова, докторант
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

E-mail: Predi_12@abv.bg

ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT AND BRAND IDENTITY OF THE 
REGIONAL AND DISTRICT COURTS OF BURGAS (2014 – 2015)

Sonya Ivanova, PhD Student
Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Резюме: Изграждането на бранд идентичност, чрез организационното 
развитие и комуникационна стратегия на Окръжен и Районен съд – Бургас, 
в периода 2014 – 2015 г., ще бъде обект на настоящото изследване. Ще се 
проследят мерките, които съдебната институция прилага в своята работа, с 
цел подобряване на комуникацията и създаването на бранд визия. Ще бъде 
изследван научния проблем, може ли да се трансформира съдът в бранд в 
съзнанието на обществото. Създаването на бранд идентичност, базирана на 
компетенциите и прилагането на законите от Бургаския Окръжен и Районен 
съд, в изследвания период.

Ключови думи: бранд, идентичност, организационно развитие, съд

Abstract: The survey looks at the building of brand identity through 
organizational development and communication strategy of the District and 
Regional courts in Burgas during the 2014-2015 period. The measures which the 
judicial institution applies in its work aimed at improving the communication and 
the brand vision building will be examined. The scientific problem whether the 
court can be transformed into a brand in the minds of the society will be studied. 
The building of a brand identity based on competencies and law enforcement by 
Burgas District and Regional Courts in the study period are looked at.

Key words: brand, identity, organizational development, court
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E-LEARNING – СЪЩНОСТ И ПРИЛОЖЕНИЕ ВЪВ ВИСШИТЕ 
УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Даниел Панчев, докторант 
Университет за национално и световно стопанство, София 

E-mail: dpan4ev@yahoo.com

E-LEARNING – ЕSSENCE AND APPLICATION IN HIGHER SCHOOLS 
IN THE REPUBLIC OF BULGARIA

Daniel Panchev, PhD Student 
University of National and World Economy, Sofia

Резюме: Информационните и комуникационни технологии имат все по-
голямо влияние в съвременното общество. Новите технологии дават възмож-
ност обучителния процес да бъде по-интерактивен и интересен за младите 
хора, обучаващи се във ВУЗ-овете на територията на България. Много от тях 
имат разработени платформи за електронни курсове, чрез които бързо, лесно 
и интерактивно достигат до големи групи студенти. Настоящият доклад има 
за цел да представи същността на това относително ново явление за нашата 
страна – E-learning, като разгледа приложението му в академичната среда.

Ключови думи: Е-learning, ВУЗ, електронни платформи, Moodle

Abstract: Information and communication technologies are becoming more 
influential in the contemporary society. New technologies allows the learning 
process to be more interactive and interesting for young people studying at higher 
schools in Bulgaria. Many of it have developed platforms for electronic courses 
through which reach quickly, easily and interactively large groups of students. 
This report aims to present the essence of this relatively new phenomenon for our 
country – E-learning, examining its application in the academic area.

Keywords: Еlearning, universities, electronic platforms, Moodle
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МЕЖДУЛИЧНОСТНА КОМУНИКАЦИЯ И СОЦИАЛНИ МЕДИЙНИ 
ПЛАТФОРМИ

Мария Касапова, докторант 
Югозападен университет „Неофит Рилски“

 E-mail: maria_kasapova@hotmail.com

INTERPERSONAL COMMUNICATION AND SOCIAL MEDIA 
PLATFORMS 

Maria Kasapova, PhD Student 
South-West University “Neofit Rilski”

Резюме: Настоящата разработка се фокусира върху междуличностната 
комуникация, представляваща един цялостен механизъм, които обединява 
очакванията, нагласите, оценките и преживяванията, формиращи се в ко-
муникационния процес – един неизбежен, необратим и силно усложнен, от 
съвременните социални медийни платформи, процес. Разглеждат се и соци-
алните медийни платформи, които се намират в неразривна свързаност с еже-
дневните нужди и потребности на индивидите, изпълнявайки ролята на ценен 
инструмент, който допринася за нормалното функциониране и развитие на 
социалния живот.

Ключови думи: междуличностна комуникация, социални мрежи, соци-
ални връзки

Abstract: The following elaboration is focused on the interpersonal 
communication as a whole mechanism which unites the expectations, attitudes, 
evaluations and experiences, formed in the process of communication – an inevitable, 
irreversible and highly complicated by the modern social media platforms process. 
There are also listed the social media platforms, which are inseparably conected 
with the daily needs and necessities of the person,fulfilling the role of a very 
important instrument, which helps for the normal work and development of the 
social life. 

Key words: interpersonal communication, social networks, social relations
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ЛИЧНОСТ, БЛАГОПОЛУЧИЕ И ЗДРАВЕ В 
ОРГАНИЗАЦИЯТА

PREDICTORS OF CHILDREN’S RIGHTS ATTITUDES AND 
PSYCHOLOGICAL WELL-BEING AMONG RURAL AND URBAN 

MAINLAND CHINESE ADOLESCENTS

Shaogang Yang, PhD, Professor,
Guangdong University of Foreign Studies,
Е-mail: 200611497@oamail.gdufs.edu.cn 

Sharon To, University of Toronto
Charles C. Helwig, University of Toronto

Abstract: This study examined rural and urban Chinese adolescents’ (aged 13-
19 years, N = 395) attitudes toward children’s self-determination and nurturance 
rights, and how these attitudes relate to various dimensions of socialization in 
their family and school environments, including perceptions of parental and 
teacher autonomy support and responsiveness and family and school democratic 
climate. Relations between these variables and psychological well-being also were 
examined. Perceived parent and teacher autonomy support and responsiveness 
and democratic climate differentially predicted attitudes toward each type of right 
and were positively correlated with adolescents’ psychological well-being. Our 
findings suggest that environments that are structured more democratically and 
that are responsive to children’s autonomy needs contribute to their psychological 
health and well-being in diverse cultural settings. 

 Key words: psychological well-being, attitudes, autonomy needs, socialization, 
school democratic climate 
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НЕПРЕДИЗВЕСТЕН ОТГОВОР ИЛИ ЕДНО МНЕНИЕ ЗА „ОБЕТА“ 
НА НЕБЕЗИЗВЕСТНИЯ МАРК ЗУКЪРБЪРГ (НЕЩО КАТО „ЕСЕ“)

Проф . д-р Александър Димчев 
 СУ „Св. Климент Охридски“
Е-mail: dimchev_uni@abv.bg

UNANOUNCED RESPONSE OR AN OPINION ON „THE PROMISE“ OF 
THE FAMOUS MARK ZUCKERBERG TO READ A NEW BOOK EVERY 

TWO WEEKS. (SOMETHING LIKE AN „ESSAY“)

Alexander Dimchev, PhD, Professor 
 Sofia University „St. Kliment Ohridski“

Резюме: Докладът прави корелации с идеята на Марк Зукърбърг „да чете 
по една книга на две седмици“. (Бележка № 1) Ситуацията се оценява на фона 
на мигрантската вълна. Правят се различни хипотези за готовността на инсти-
туциите да намерят пътя към адаптирането на мигрантите към културата на 
социума. Предлагат се различни модели, които се използват в практиката на 
библиотеките в отделни държави – Канада, Холандия и др. Държави, които 
срещат по-малки проблеми с психологическата и гражданската адаптация на 
хората, пристигащи от други ареали. В основата на тези подходи се използват 
много активно библиотеките. Те освен като места за предаване на културните 
образци са и обществени центрове, където хората се интересуват от много 
социални въпроси – здравеопазване, национална сигурност, психически от-
клонения, образование, детско и възрастово развитие, библиотерапия и др. 
Неща, които са слабо застъпени в България. За разлика от други модерни 
държави, в които библиотечната организация е впрегната много активно в ре-
шаването на подобни казуси, с което се цели „успокояване на общественото 
здраве“ в страните и на хората, които живеят в тях, или желаят да бъдат при-
ети и да бъдат адаптирани в тях. Тезата се развива на фона на хуманистичната 
идея на Зукърбърг. Или е много важен принципа –„благополучието в едно 
общество се крепи на здравето на организациите, на личността на индивидите 
и на техният просперитет“ (разбира се ако те пожелаят да бъдат приемани и 
обслужвани от перфектни институции).

Ключови думи: библиотеки, обществено здраве, благополучие, психо-
логическа адаптация

Abstract: The report makes references to the idea of Mark Zuckerberg to read a 
book every two weeks. The situation is assessed in the context of the migrant wave. 
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There are also various hypotheses about the readiness of the institutions to find a 
way to adapt the migrants into the culture of the society. There are models offered 
that are used in the practice of libraries in individual countries, such as Canada, 
Netherlands and others. These countries face less problems with psychological and 
civil adaptation of people arriving from other areas. At the heart of these approaches 
libraries are used very actively. They are not only places for transmitting cultural 
patterns, but are also community centers where people are interested in many social 
issues – health, national security, mental illness, education, child development 
and development through age, bibliotherapy and others. These things are poorly 
represented in Bulgaria, as opposed to other advanced countries where library 
organization is harnessed very actively in solving such cases, which aims to „calm 
the public health“ of the people who live in them or want to be accepted and to 
be adapted in them. The thesis develops in the context of the humanistic idea of 
Zuckerberg a very important principle: „the wellbeing of a society rests on the 
health of the organizations, on the personality of individuals in this society and 
their prosperity“ (of course, only if they wish to be accepted and serviced by perfect 
institutions.).

Key words: library, public health, well-being, psychological adaptation
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СОЦИО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА СЪВРЕМЕННИЯ 
ТЕРОРИЗЪМ: ОПИТ ЗА АНАЛИЗ

Доц. Минчо Христов, д.п.н. 
Технически Университет, София 

Е-mail: minchok@abv.bg 

SOCIO-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF MODERN TERRORISM: 
EXPERIENCE OF ANALYSIS

Mincho Hristov, D.Sc, Associate Professor
 Technical University, Sofia 

Резюме: Една от основните цели на съвременния тероризъм е психо-со-
циално въздействие върху обществото. Той въздейства на страха и паниката 
сред определени социални групи от една страна, а от друга – има за цел да 
събуди недоволство срещу тези, които имат за задача да предотвратят по-
добни действия. Често целите са още по-мащабни, предизвиквайки конфликт 
с международен характер, намесата на определени страни в един или друг 
международен конфликт с цел защита на своите военно-политически или 
икономически интереси. Терористични актове могат да бъдат насочени към 
постигане на определени финансови цели и задачи. Взаимовръзката между 
организационното и институционално поведение и интереси са част от насто-
ящия опит за анализ на настоящото изследване. 

Ключови думи: национална сигурност, тероризъм, организационно по-
ведение, бежанска криза 

Abstract: Undoubtedly one of the main goals of modern terrorism is a psycho-
social impact on society. On the one hand triggering fear and panic among certain 
social groups on the other – a grudge against those who have the task to prevent 
such acts. Often, goals are even more massive, triggering conflict of an international 
character, the intervention of certain countries in one way or another international 
conflict in order to protect their military-political or economic interests. Sometimes 
terrorist acts may be aimed at achieving certain financial goals and objectives.

Keywords: national security, terrorism, organizational behavior, refugee crisis
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Резюме: Настоящото изследване проследява ефектите на кариерната 
ориентация по модела на „Големите шест“ върху депресивните симптоми, 
тревожността и равнището на стрес. Допълнително е изследвана връзката 
между типа кариерни предпочитания, чувството за щастие и удовлетворе-
ността от живота. За целта на изследването са използвани адаптираните и 
стандартизирани въпросници на Ч. Нийбакен и колеги за кариерните ориен-
тации (Nybakken et al., 2003) и на С. Ловибонд и П. Ловибонд за депресивните 
симптоми, равнището на тревожност и стрес (Lovibond & Lovibond, 1995). 
Проучването е проведено върху извадка от 471 души, от които 44% са мъже, 
а 56% – жени, между 14 и 75 годишна възраст. Получените резултати по-
казват значими диференциации в кариерните предпочитания в зависимост от 
пола, възрастта и образованието. Мъжете имат по-силно изявена ориентация 
към „Реалистичния“ и „Предприемчивия“ кариерен тип, докато жените – към 
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„Артистичния“, „Социалния“ и „Конвенционалния“ тип. С възрастта се за-
силват предпочитанията към „Реалистичния“ и „Конвенционалния“ тип. По-
добни тенденции се проявяват и при повишаването на образователния ценз. 
Потвърждава се допускането, че кариерната зрялост намалява депресивните 
симптоми, равнището на тревожност и стрес, и повишава чувството за бла-
гополучие.

Ключови думи: кариерни предпочитания, депресивни симптоми, тре-
вожност, стрес, удовлетвореност от живота и щастие

Abstract: The current study explores the effects of the career orientation 
according to the model of the “Big six” on depression, anxiety and level of stress. 
Additionally, the connection between the preferred career type, happiness and life 
satisfaction is also being examined. For the purpose of the study, the questionnaires 
of Nybakken and colleagues regarding career have been used and standardised 
(Nybakken et al., 2003), as well as those by S. Lovibond and P. Lovibond on the 
topic of depression, level of anxiety and stress (Lovibond & Lovibond, 1995). The 
study was conducted with a sample of 471 participants, 44% men and 56% women, 
between the ages of 14 and 75. The results indicate significant differences in career 
orientations according to gender, age and degree of education. Men have stronger 
orientation towards the “Realistic” and the “Enterprising” career type, while 
women towards the “Artistic”, “Social” and “Conventional” type. Similar trends 
could also be observed about people who have obtained higher levels of education. 
The hypothesis that career maturity decreases depression and levels of anxiety and 
stress and increases well-being has been accepted.

Key words: career preferences, depression, anxiety, stress, life satisfaction, 
happiness
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Резюме: Целта на настоящото изследване е да се проучат нагласите към 
Интернет и ефектите на Интернет зависимостта върху депресивните симп-
томи, тревожността, стреса и благополучието. За целта на изследването е 
използвана методика, която включва адаптирани и стандартизирани за бъл-
гарската социокултурна среда: за нагласите към Интернет (Aydin, 2007), Ин-
тернет зависимост (Zhang & Xin, 2013), депресивни симптоми, тревожност 
и стрес (ДАС) (Lovibond & Lovibond, 1995). Проучването е проведено върху 
извадка от 435 изследвани лица, от които 59% са жени и 41% – мъже, които 
имат 28 средна годишна възраст. Резултатите показват, че както негативните 
нагласи към Интернет, така и Интернет зависимостта намаляват с възрастта. 
Негативните нагласи към Интернет водят до повишаване на равнището на 
тревожност и стрес, докато позитивното отношение към Интернет са свърза-
ни положително с чувството за щастие. Интернет зависимостта се асоциира 
позитивно с депресивните симптоми, тревожността и стреса, и негативно с 
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удовлетвореността от живота и щастието. В такъв аспект се потвърждава до-
пускането за негативните ефекти на Интернет зависимостта върху благопо-
лучието.

Ключови думи: нагласи към Интернет, Интернет зависимост, депресив-
ни симптоми, тревожност, стрес, благополучие

Abstract: The purpose of the current study was to investigate Internet 
attitudes. Another aim of the research was to establish the effects of Internet 
addiction on depression, anxiety, stress and well-being. Accordingly, the following 
questionnaires were applied: Internet Attitudes (Aydin, 2007) and Internet 
Addiction (Zhang & Xin, 2013), Depression Anxiety and Stress Scale (DASS) 
(Lovibond & Lovibond, 1995). There were 435 participants, 59% female and 41% 
male with mean age of 28. Results showed that both negative attitudes towards 
the Internet and Internet Addiction decreased with age. Negative Internet attitudes 
were positively correlated with anxiety and stress while positive Internet attitudes 
– with happiness. Internet addiction was found to be positively associated with 
depression, anxiety, and stress, on the one hand, and inversely associated with 
happiness and satisfaction, on the other. It was confirmed that Internet addiction 
had effects associated with decreased well-being. 

Key words: Internet Attitudes, Internet Addiction, Depression, Anxiety, 
Stress, Well-being
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THE FEAR: NORM AND PATHOLOGY

Haralambi Panicidis, PhD, Professor
 Sofia University “St. Kl. Ohridski”, 

Резюме: В доклада е разгледан проблемът за страха като важен модус на 
социалното битие и неговата роля в организацията на конкретната човешка 
жизнена дейност. Акцентирани са гледни точки на психологията и филосо-
фията относно същността и природата на страха с оглед на неговата екзис-
тенциална значимост. Изтъква се неговата връзка с развитието на човешко-
то самосъзнание и процесите на индивидуализация на човека като личност. 
Подчертана е съвременната тенденция към тотална манипулация на общест-
веното и индивидуално съзнание, водеща до патологични промени на човеш-
ката психика, на поведенческите нагласи на личността.

Ключови думи: страх, екзистенциална значимост, норма, патологични 
промени, нагласи

Abstract: The problem regarding fear as an important modus of the social 
being and its role in the organisation of the concrete human life activity has been 
presented in this paper. The highlight was on the viewpoints of psychology and 
philosophy about the nature of fear with regards to its existential significance. 
The focus is on its relation with the development of the human awareness and 
the processes of individualisation of the personality. The accent is on the modern 
tendency towards total manipulation of the public and the individual consciousness 
which leads to pathological changes of the human mentality of the behaviour 
attitudes of the personality.

Key words: fear, existential significance, norm, pathological changes, attitudes
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Аннотация: В Республике Казахстан сложная демографическая ситуа-
ция, кроме того, отношение молодёжи к браку неоднозначное. Помимо граж-
данского брака, многие молодые люди предпочитают заключать фактические 
браки, но и возрождаются церковные. Поэтому тема брака очень актуальна 
и выбрана не случайно. Для молодых, вступающих в брак (18–25) из ЮКО 
характерна определенная согласованность представлений о важнейших се-
мейных ценностях.

Ключевые слова: брак и семья, семейные ценности, семейно-брачные 
отношения.

Abstract: The demographic situation in the Republic of Kazakhstan is 
complicated. Young people have different attitudes towards marriage. A lot of them 
prefer to have a civil marriage but abstain from a church marriage.Usually young 
people from South Kazakhstan who get married (18-25 years old) have certain 
ideas about the most important family values.

Key words: marriage and family, family values, marital relationships
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A STUDY OF PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF TEACHERS:THE 
STATE OF THE PROBLEM IN RUSSIAN PSYCHOLOGY 

Tamara Akhriamkina, PhD, associate professor,
 Samara Branch of Moscow City Pedagogical University,

Mariia Shatalina, PhD
 Samara Branch of Moscow City Pedagogical University

Аннотация: Данная статья посвящена анализу современной ситуации 
в исследованиях психологического благополучия педагогов в России. Клю-
чевой фигурой в образовательной среде является учитель. Он создает пси-
хологически безопасные отношения со всеми участниками образовательного 
пространства. Психологическое благополучие учителя во многом определя-
ет психологическую атмосферу всего образовательного процесса. Исследо-
вание этой проблемы позволяет определить направления психологической 
поддержки в целях обеспечения психологического благополучия педагогов. 
В статье также рассматривается проблема эмоционального выгорания учите-
лей, обсуждаются способы укрепления их психологического здоровья и пси-
хологического благополучия в образовательной среде.

Ключевые слова: социально психологическое благополучие, эмоциональ-
ное выгорание, профессиональное развитие, педагогическое взаимодействие, 
образовательные стандарты.

Abstract: This article dwells on the analysis of the present-day situation 
in the studies of psychological well-being of teachers in Russia. The key figure 
in the educational environment is the teacher. It is the teacher who creates the 
psychologycally safe relations with all the participants of educational medium. 
Psychological well-being of the teacher is in many aspects the determining factor 
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in the psychological atmosphere of the whole educational process. The study of 
this problem allows identification of the ways the psychological support is to be 
rendered in order to ensure the psychological well-being of the teachers, The article 
also touches upon the problem of emotional burnout of teachers and discusses 
the methods of improvement their psychological health and well-being in the 
educational context.

Keywords: social and psychological well-being; emotional burnout; 
professional development; pedagogical relations; educational standards
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Резюме: Учителският труд е една сложна система от много и различни, 

по своето съдържание компоненти. Сред най-важните качества, които тряб-
ва да притежава преподавателят, са авторитет, педагогическо майсторство, 
висока ерудиция, добър език. Но има и много други, които изграждат образа 
на истинския преподавател. Характерът на учителската професия и нейната 
системна структура не се ограничава само във взаимодействието учител – 
ученик. Професионално-личностната характеристика на учителя се свързва 
пряко с основните механизми на изграждането на човешката личност. Вър-
ху тази основа се обособяват няколко водещи професионално-личностни 
качества: педагогическа общителност, педагогическо творчество и наблюда-
телност, емоционална стабилност, емпатия. Притежавайки ги и прилагайки 
ги в своята ежедневна практика, преподавателят ще успее да въздейства по-
ложително и да формира правилен мироглед на учениците си. Образовател-
ното и възпитателното въздействие на учителя върху детето на може да бъде 
заменено нито с учебника, какъвто и да е той, нито с други технически сред-
ства. Те само подпомагат учителя. Затова наред с търсене на нови помощни 
средства, методи и форми на обучение и възпитание – обучаващи машини, 
програмирано обучение и т.н., вниманието трябва да бъде насочено главно 
към ролята на учителя за управление на емоциите на учениците. В статията 
разглеждаме ролята на учителя за управление на емоциите на учениците при 
природни бедствия.

Ключови думи: управление, емоции, емпатия, емоционална интелигент-
ност, природни бедствия

Abstract: A teacher’s job is a complex combination of various components 
among which the most important are authority, pedagogical mastery, excellent 
literacy and eloquent language. There are, of course, others that add to the genuine 
image of a true teacher as the very essence of the teacher’s job and its system 
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structure lies far beyond the linear relationship between a pupil and a teacher. 
Neither a book, nor any technical equipment can substitute the educational and 
personal influence of a teacher over a pupil. Therefore, a teacher can influence 
one’s personality based on his personal qualities and professionalism where we can 
list pedagogical creativity and observation, emotional stability and empathy.

Technical tools and ICT are only to support the teacher in delivering his 
professional tasks the core of which is to help the pupils in managing their emotions. 
The article focuses on the role of the teacher in managing pupils’ emotions in the 
case of disasters.

Key words: management, emotion, empathy, emotional intelligence, disasters
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FRIEDRIH NIETZSCHE – WILL TO HEALTH AND
WILL TO POWER

Stanul Grozev, Ph.D. student
 Sofia University “St. Kliment Ohridski”

 

Резюме: Волята за власт и волята за здраве при Ницше са в тесни връзки 
и взаимоотношения. Волята за власт (мощ), схващана като насоченост навън 
(към света) или като насоченост навътре (към себе си), има различни проявле-
ния и форми и е обвързана с контекста, в който се проявява (кога, къде, как). 
Понятието Ressentiment е от особено значение за изясняване на болестното и 
здравото състояние у човека. Настоящият доклад разглежда освобождаването 
от ресентимента посредством волята за власт като преодоляване на болестта 
и един неспирен процес на себенадмогване, изграждане и непрекъснато ут-
върждаване на здравата личност.

Ключови думи: воля за власт, воля за здраве, Ницше, ресентимент, здра-
ва личност

Abstract: The will to power and the will to health are closely related 
throughout Nietzsche’s works. The will to power, exerting itself in two major 
opposite directions – inward and outward, has multiple manifestations in different 
forms, but always existing in the specific context of its current manifestation. The 
notion of Ressentiment lies on an important crossroads on the way towards the 
well being of man and is of particular interest in regards to the states of health and 
disease. This paper discusses the liberation from resentment through the will to 
power understood as a will to health, as in battling disease in an unceasing process 
of self-overcoming, of building and constantly reaffirming the healthy personality.

Keywords: will to power, will to health, Nietzsche, Ressentiment, healthy 
personality



214
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STRESS FACTORS AND COPING IN THE ORGANIZATION

Svetoslav Karabelyov, PhD student
 Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Резюме: Настоящата разработка представлява общ теоретичен преглед 
върху проблема за стреса в организациите, причините, които го обуславят и 
някои стратегии за справяне с него. Началото е за кратка характеристика на 
стресогенните събития, фазите при протичане в реагирането на стреса и не-
гативните ефекти от него. Впоследствие се разглеждат особеностите и същ-
ността на копинга както като показател за трансформирането на субективно-
сложните ситуации в проблемни, така и същевременно като възможност за 
разрешаването на проблема и/или редуцирането на негативните емоционални 
преживявания от него. Описани са фактори за стрес, свързани с организа-
ционната структура, комуникацията, личностните особености на служите-
лите и др. Стратегиите за справяне със стреса са дискутирани като част от 
организационната промяна, в зависимост от организационната култура и от 
индивидуално изработения набор копинги. 

Ключови думи: стрес, субективно-сложна ситуация, стратегии за спра-
вяне, организация

Abstract: This study presents a general theoretical overview of the problem 
of stress in organisations, the causes which determine it and the coping with it. 
First is a short characterization of the stressful events, the stages of stress response 
and the negative effects of it. The characteristics and the nature of coping are 
presented. Coping can be seen as an indicator of the transformation of subjective 
complicated situations in problem and also as an opportunity to resolve the problem 
and/or reduction of negative emotional experiences caused by it. Stress factors are 
described which are related to the organizational structure, the communication, the 
personal characteristics of the workers, etc. Coping strategies are discused as part 
of the organizational change, depending on the organizational culture and on the 
custom-made set of coping. 

Keywords: stress, subjective complicated situations, coping, organization.
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БЪЛГАРСКИТЕ КОМПАНИИ И ПРОБЛЕМЪТ ЗА БАЛАНСА МЕЖДУ 
РАБОТА И ЛИЧЕН ЖИВОТ СРЕД СЛУЖИТЕЛИТЕ

Елена Петрова, докторант 
 СУ „Св. Кл. Охридски“

 Е-mail: elenapetrovals@yahoo.de 

BULGARIAN COMPANIES AND THE PROBLEM WITH WORK-LIFE-
BALANCE AMONG THEIR EMPLOYEES

Elena Petrova, PhD student
Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Резюме: Тази статия има за цел да покаже чрез резултатите от проведено 
качествено изследване върху шест български компании от три икономически 
сектора, какъв трябва да бъде подходът на изследователя, интересуващ се от 
въпроса: Каква е позицията на българските компании по отношение на про-
блема за баланса между работата и личния живот на служителите. Намиране-
то на отговор на този въпрос изисква нещо повече от директната съпоставка 
на изследваните компании една с друга и простото сравняване на конкретни 
мерки и стимули, които компаниите предлагат така, че служителите да могат 
да съвместяват по-добре работата с личния си живот. 

Ключови думи: баланс между работа и личен живот, съвместяване меж-
ду работа и личен живот, мерки, стимулиращи съвместяването на работата и 
личния живот, социални придобивки;

Abstract: The aim of this thesis is to show through the results from quality 
survey on six Bulgarian companies from tree economic branches, what approach 
should be taken by researchers interested in the following question: What is the 
position of Bulgarian companies on the topic of work-life-balance among their 
employees. The answer of this question requires more than simple direct comparison 
of the companies with each other by means of comparing the specific measures and 
benefits, offered by them to improve their employees’ work-life-balance.

Keywords: work-life-balance, combine between work and personal life, work-
life-balance measures, social benefits
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ЕКОЛОГИЧНИ ТЕНДЕНЦИИ В ПРОФЕСИОНАЛНАТА 
ОРИЕНТАЦИЯ. ДАУНШИФТИНГ КАТО ПРОЯВА НА КАРИЕРЕН 

ЕКО-АКТИВИЗЪМ

Биляна Бъзовска, докторант
 СУ „Св. Кл. Охридски“

 Е-mail: buzovskabilqna@gmail.com

ECOLOGICAL TRENDS IN CAREER CHOICES. DOWNSHIFTING AS 
AN ENVIRONMENTAL ACTIVISM.

Biliana Bazovska, PhD student
Sofia University “St. Kl. Ohridski”

Резюме: Основният фокус на настоящото изследване е насочен към на-
растващата екологична загриженост за състоянието на околната среда и сте-
пента на нейната проява в съвременната професионална култура. Направен е 
задълбочен теоретичен разбор на актуалните тенденции, отразяващи връзката 
природа-сфера на заетост като се очертават нови насоки за научно-изледова-
телска работа и психологическо разбиране на поставения проблем. Проведен 
е емпиричен анализ на осъществената доброволна промяна в кариерното раз-
витие (дауншифтинг) като водена главно от убеждението за взаимната връзка 
между околната среда и хората, отразила се в планиране на действия в унисон 
с нейното опазване и защита. Главен принос на труда е очертаването на раз-
личните прояви на екологична акивност в организацията и извън нея, както 
и тяхното въздействие върху пазара на труда и обществената просоциалната 
насоченост. 

Ключови думи: дауншифтинг, екологични убеждения, кариерна 
промяна

Abstract: The increasing environmental concerns and the extent of their 
manifestation in the contemporary work culture were the main focus of this study. 
An in-depth theoretical research of environment-labor relationship was made to 
outline the new trends for the psychological understanding of the problem. Empirical 
analysis of the voluntary career change (downshifting) was also conducted. It 
determined that this behavior was primarily driven by a positive belief which 
resulted in pro-environmental actions. The main contribution of this study was to 
outline the various environmental activities within and outside the organization, as 
well as their impact on the labor market and public prosocial attitude.

Key words: downshifting, ecological beliefs, career change
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ИЗИСКВАНИЯ НА РАБОТАТА, АНГАЖИРАНОСТ И КАЧЕСТВО 
НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ ПРИ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ В 
БЪЛГАРИЯ – РЕЗУЛТАТИ ОТ МЕЖДУНАРОДНО ИЗСЛЕДВАНЕ 

 Доц. д-р Елица Димитрова
Институт за изследване на населението и човека при БАН

 Е-mail: elitsa_kdimitrova@yahoo.com

Д-р Ирина Тодорова
 Научен център „Психология и здраве“

Е-mail: ilgt1@comcast.net

Д-р Анна Александрова-Караманова
 Институт за изследване на населението и човека при БАН,

 Е-mail: annaalexandrova@yahoo.com

Гл. ас. д-р Вихра Найденова
СУ „Св. Климент Охридски“

Е-mail: vihranaydenova@yahoo.com

WORK DEMANDS, ENGAGEMENT AND QUALITY OF CARE BY 
HEALTHCARE PROFESSIONALS IN BULGARIA – RESULTS OF AN 

INTERNATIONAL SURVEY 

Elitsa Dimitrova, PhD, Associate Professor
 Institute for Population and Human Studies at BAS

Irina Todorova, PhD,
Health Psychology Research Center

Anna Alexandrova-Karamanova, PhD
 Institute for Population and Human Studies at BAS

Vihra Naydenova, PhD, Chief Assistant Professor
 Sofia University „St. Kliment Ohridski”

Резюме: В настоящия доклад се фокусираме върху ангажираността в 
работата като важна за ефективността и благополучието на медицинските 
специалисти. Проучва се значението на ангажираността в работата за качест-
вото на здравните грижи. Представените резултати са част от международ-
ното изследване „Подобряване на качеството и безопасността в болниците: 
Връзка между организационна култура, бърнаут и качество на здравните 
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грижи (ORCAB)“, подкрепено от Европейската комисия, 7-ма рамкова про-
грама (координатор: Университет на Македония, Гърция; партньор за Бълга-
рия – Научен център „Психология и здраве“). Общата цел на изследването е 
да разкрие организационните и индивидуални фактори, които влияят върху 
качеството на здравните грижи и безопасността на пациентите (в универси-
тетски болници) и да приложи интервенции, които едновременно подобряват 
качеството на здравните грижи и благополучието на медицинския персонал. 
Медицинските специалисти, които изследвахме са 403 лекари и медицински 
сестри в България. Използва се моделът „Изисквания-ресурси на работата“, 
допълнен с ангажираността в работата и международно апробирана методо-
логия – конструирана за целите на изследването скала за Изискванията на 
работата (физически, емоционални, организационни и когнитивни изиск-
вания), Утрехтска скала за ангажираността в работата – (UWES), суб-скали 
Енергия и Отдаденост, и скала за Суб-оптимална здравна грижа (Shanafelt et 
al., 2002). При проведения регресионен анализ, контролиращ за демографски 
фактори, високите организационни и емоционални изисквания на работата са 
асоциирани със значимо нарастване на суб-оптималната грижа. Ангажира-
ността в работата е в обратна връзка със суб-оптималната грижа. Според ре-
зултатите от настоящото изследване единствено отдадеността в работата има 
значим модериращ ефект върху връзката между изискванията на работата и 
качеството на грижите за пациентите. Отдадеността в работата има значим 
протективен ефект при относително високи нива на физически изисквания на 
работата: в ситуация на завишени физически изисквания тя смекчава тяхното 
негативно влияние върху качеството на грижата за пациентите. 

Ключови думи: ангажираност в работата, качество на здравните грижи, 
изисквания на работата, медицински специалисти, пациенти

Abstract: Work engagement is important for health providers’ wellbeing and 
effectiveness. We address the role of work engagement for quality of care in Bulgaria, 
based on the international study “Improving quality and safety in the hospital: The 
link between organizational culture, burnout and quality of care (ORCAB)” funded 
by the European commission within the 7th Framework Programme (coordinator: 
University of Macedonia, Greece; Bulgarian partner: Health Psychology Research 
Center). The aim of the project is to benchmark the organizational and individual 
factors that impact on quality of care and patient safety, and design bottom-up 
interventions that both increase quality of care and health professionals’ well-being. 
Healthcare professionals in the ORCAB study were physicians, residents, and 
nurses (N=403 in Bulgaria). We use the Job Demands-Resources model with the 
addition of the concept of Work Engagement. As measures we used a constructed 
scale for Work Demands – Physical, Emotional, Organizational and Cognitive; 
The Utrecht Work Engagement Scale (UWES) – the subscales of Dedication 
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and Vigor; and a scale for Sub-optimal Patient Care (Shanafelt et al., 2002). In 
multiple regression analysis, controlling for demographics, the direct predictors of 
sub-optimal care were organizational and emotional work demands. Unlike vigor, 
the sub-scale dedication was significantly associated with sub-optimal care. The 
analysis shows also that work engagement moderates the effect of work demands 
on sub-optimal care. We find a significant interaction between physical work 
demands and dedication that influences sub-optimal care delivered to patients: high 
dedication alleviates the negative impact of high physical demands on quality of 
care delivered to patients.

Key words: work engagement, quality of care, work demands, healthcare 
professionals, patients
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СПЕЦИФИКИ И ПРИЛОЖИМОСТ НА БИОЕТИЧНОТО 
КОНСУЛТИРАНЕ В МЕДИЦИНСКАТА ПРАКТИКА

Антония Григорова
 Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Е-mail: antgrig@gmail.com

SPECIFICS OF BIOETHICAL COUNSELING AND ITS CLINICAL 
APPLICATION

Antonia Grigorova
 Sofia university “St. Klinent Ohridski”

Резюме: Биоетическата експертиза служи за морална оценка на решени-
ята, свързани с човешката намеса в живота на другите живи същества (хора, 
животни, растения и микроорганизми). Нарастващият обществен интерес към 
възможните и реалните приложения на технологиите в медицината, различ-
ните етични ценности и възгледи за човешкия живот във връзка с медицин-
ските иновации предизвикват възникването на биоетиката. През 70-те години 
на миналия век с биоетически изследвания и дебати се ангажират биолози, 
медици, философи, теолози и юристи. С времето в биоетиката се интегрират 
и знания от областите на икономиката, антропологията, политическите, со-
циалните и поведенческите науки. Биоетиката навлиза в медицинската прак-
тика през 80-те като клинично етично консултиране с три основни функции 
– консултативна, образователна и здравно-политическа. 

Ключови думи: етични решения в медицинската практика, взаимоотно-
шения лекар-пациент, ценностни конфликти и морални дилеми, клинично 
етично консултиране, обучение и развитие на персонала.

Abstract: Bioethical expertise serves as a moral assessment of decisions 
relating to human intervention in the lives of other living creatures (people, 
animals, plants and microorganisms). The growing public interest in the potential 
and actual applications of technology in medicine, different ethical values   and 
outlook on life in connection with medical innovations cause the emergence of 
bioethics. In the 70s of the last century bioethical research and debate commit 
biologists, doctors, philosophers, theologians and lawyers. With time in bioethics 
and integrate knowledge from the fields of economics, anthropology, political, 
social and behavioral sciences. Bioethics enters the field of medical science in the 
80s as bioethical advice. In medical practice bioethics advisory applies as clinical 
ethics consultation with three main functions – consultative, educational and health 
policy. 

Keywords: human resource development, doctor-patient relationships, clinical 
ethic decision making, ethics committee and ethics consultation. 
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ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ТРУДОВАТА 
РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИ С ОНКОЛОГИЧНИ 

ЗАБОЛЯВАНИЯ

Гл. ас. д-р Биляна Великова – Цонкова
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас

CHALLENGES FACED BY ORGANIZATION IN WORK 
REHABILITATION FOR EMPLOYEES WITH ONCOLOGICAL 

DISEASES 

Bilyana Velikova – Tsonkova, PhD, Chief Assistant Professor
University ‘Prof. Dr. Asen Zlatarov’, Burgas

Резюме: Докладът представя теоретичен анализ на проблема за трудова-
та рехабилитация след диагностициране с онкологично заболяване като важен 
аспект на психосоциалната адаптация на хората със злокачествени заболя-
вания. Разгледана е индивидуалната и организационна перспектива относно 
обсъждания проблем. Анализират се промените, които налага боледуването 
върху професионалния живот на индивида – прекъсване и промяна в кариер-
ните планове, адаптиране към работната среда съобразно специфичните нуж-
ди, комуникиране на теми, свързани с болестта и ниво на конфиденциалност 
на информацията в работна среда. Вниманието е насочено и към спецификите 
на организационния контекст, които оказват влияние върху ресоциализаци-
ята на служителите със злокачествени заболявания по време на и след при-
ключване на активното лечение. Акцент е поставен върху характеристиките 
на подкрепящата организационната среда, реализиращи се в политики и про-
цедури, съдействащи на служителя в кризизния житейски период. Обсъждат 
се добрите световни практики, включващи програми за повторно включване 
в работната среда, които формират култура на гъвкавост и толерантност към 
служители с подобни проблеми.

Ключови думи: трудова рехабилитация, онкологични заболявания, орга-
низационни предизвикателства

Abstract: The report presents a theoretical analysis of the problem of work 
rehabilitation after cancer diagnosis as an important aspect of psychosocial 
adaptation of people with malignant diseases. It discusses the individual and 
organizational perspectives of the problem. The report analyses the changes in the 
professional life after cancer diagnosis, such as a break and a change in career plans, 
an adjustment to the work environment according to specific needs, communicating 
issues related to the disease and level of confidentiality of information in the work 
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environment. The attention is directed to the specifics of the organizational context, 
influencing re-socialization of the employees with malignancies during and after 
active treatment. The emphasis is placed on the characteristics of supportive 
organizational environment occurring in policies and procedures assisting the 
employee in life crisis. The best practices are also discussed including programs to 
re-inclusion in the work environment and the formation of a culture of flexibility 
and tolerance that is supportive for employees with similar problems.

Key words: vocational rehabilitation, oncological diseases, organizational 
challenges 
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БИОПСИХОСОЦИОКУЛТУРАЛНА ПСИХОТЕРАПИЯ

Д-р Златослав Арабаджиев, дм, психиатър 
Клиника по психиатрия при УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД – гр. Пловдив 

Медицински университет, гр. Пловдив
Е-mail: zlatolini@gmail.com

BIOPSYCHOSOCIALCULTURAL PSYCHOTHERAPY

Zlatoslav Arabadzhiev, MD, PhD
 Psychiatry Clinic UMHAT “St. George” Plovdiv

 Medical University,Plovdiv

Резюме: Психотерапията като емпиричен подход и в послествие като 
професионална дейност е известна откакто има свидетелства за наличие на 
разумни същества на земята. Всяка култура е разработила някакви дейнос-
ти, за да осигурява насока, облекчение или утешение на уязвимите индивиди 
в обичайната житейска ситуация или в моменти на криза. В този контекст 
на мисли психотерапията е всяка една интеракция между двама или повече 
души, при което единият има по-широка гледна точка от останалите и винаги 
има какво още да добави към конкретната ситуация. Тя винаги е свързана с 
определена проблематика на един или повече индивиди, затова психотерапия 
без терапевт може да съществува, но без обект на терапията не може. Съвре-
менните „инструменти“, с които си служи психотерапията, имат „претенци-
ите“ за своите научни граници, придържа се към ясни правила, хипотези и 
теории и имат една единствена цел „помощ за самопомощ“ и то много често 
в ситуация на „битка между терапевта и клиента, в която клиентът тайно се 
надява да загуби“. Всичко, което има потенциала да помогне на индивида, за 
да се справи в конкретната ситуация, в която се намира към момента, би било 
неразумно, ако не се приложи и не му се даде шанс да извлече ползата от 
дадена интеракция. Доказателства за това има в практиката от необяснимите 
ефекти на внушението при плацебо и ноцебо. 

Ключови думи: психотерапия, биопсихосоциaлен, епигенетика, фено-
тип, невроизобразяване.

Abstract: Psychotherapy as an empirical approach and a result of a 
professional activity is known since there is evidence for the presence of intelligent 
beings on Earth. Every culture has developed some activities to provide direction, 
relief or solace of vulnerable individuals in ordinary life situation or in moments 
of crisis. In this context, psychotherapy has been and is any interaction between 
two or more people in which – one has a broader perspective than the others, one 
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always has something to add to the current situation. It is always associated with 
a specific problem of one or more individuals, so psychotherapy can exist without 
the therapist, but without the subject of therapy can not. Modern „tools“ that uses 
psychotherapy have „claims“ for their scientific boundaries, adhere to clear rules, 
hypotheses and theories and have one goal „help for self-help“ and very often in 
a situation of „struggle between therapist and client in which the client secretly 
hops to lose. „ Anything that has the potential to help the individual to cope in 
any situation, which is at the moment, would be unwise if not applied and did not 
get a chance to benefit from an interaction. Evidence of this is in the practice of 
unexplained effects of hypnosis in placebo and nocebo.

Key words: Psychotherapy; Biopsychosocial; epigenetic; phenotype; 
neuroimaging. 
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АГРЕСИВНОТО ПОВЕДЕНИЕ В КОНТЕКСТА НА 
КОМПЮТЪРНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

Д-р Астра Манасиева,
 практикуващ психолог в Бристол, Англия

 Е-mail: astra.manasieva@hotmail.com

AGGRESSIVE BEHAVIOUR IN THE CONTEXT OF COMPUTER 
CRIME 

Astra Manasieva, PhD., Partitionier Psychologist in Bristol, UK

Резюме: Когато се говори за компютърна престъпност и, в частност из-
вършители на компютърни престъпления, едно от първите неща, които из-
никват в представата за това понятие, е високата агресия и агресивните от-
говори към дадена ситуация, личност или просто като начин на поведение 
със снишен самоконтрол. Целта на доклада е да покаже някои от основните 
видове агресия и агресивно отреагиране на киберпрестъпниците. Също така 
са изведени някои от причините за този тип поведенческа реакция.

Ключови думи: агресия, поведение, самоконтрол, киберпрестъпност, из-
вършители

Abstract: When we are talking about computer crime and in particular 
perpetrators of cyber crimes, one of the first things of this concept that comes to our 
mind is the idea of high levels of aggression and aggressive responses to a certain 
situation, person or simply as a way of behavior with low levels of self-control. The 
aim of the report is to show some of the main forms of aggression and aggressive 
abreactions, used by the cyberperpetrators. There is a bringing out of some of the 
reasons for this behavioural reaction. 

Keywords: aggression, behavior, self-control, cybercrime, perpetrators
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МAЩАБИТЕ НА КИБЕРТЕРОРИЗМА. СМИСЪЛ, ЦЕЛИ И 
ПРЕДИСПОЗИЦИИ

Д-р Астра Манасиева
 практикуващ психолог в Бристол, Англия,

 Е-mail: astra.manasieva@hotmail.com

THE DIMENSIONS OF CYBERTERRORISM. MEANING, GOALS AND 
PREDISPOSITIONS.

Astra Manasieva, PhD.
 Partitionier Psychologist in Bristol, UK

 

Резюме: Кибертероризъм, шпионаж и война – понятия, известни от го-
дини, криещи мощ, заплаха, страх и непредсказуемост за повечето хора, а за 
извършителите – източник на средства, контрол и дехуманизация. В полити-
чески, религиозен, социален и икономически план кибертеророзмът е символ 
на ужаса и опасността от развитието на трансграничната престъпност. Чрез 
изясняване на някои прилики/разлики, характерови черти и използвани мето-
ди, както и на набелязани цели, се търсят онези личностни предиспозиции на 
извършителите, които водят до този тип престъпност и които биха отговори-
ли на въпроса дали това е просто продължение от традиционния тероризъм 
или ново течение, взимащо все повече жертви в световен мащаб.

Ключови думи: тероризъм, цел, атака, компютър, характеристика

Abstract: Cyberterrorism, espionage and war – concepts known for years, 
hiding in their self power, threat, fear and unpredictability for most people, and 
for the perpetrators – a source of funds, control and dehumanization. In a political, 
religious, social and economic aspect cyberterrorism is a symbol of horror and 
danger for the development of a cross-border criminality. With clarifying of 
some of the similarities/differences, character traits and used methods, as well as 
explanation of specific targets there is a search for those personal predispositions of 
the perpetrators who lead to this type of crime and who would answer the question 
of whether this is just an extension of the traditional terrorism or a new course, 
taking more victims worldwide.

Keywords: terrorism, goal, attack, computer, characteristic 
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БЪРНАУТ ПРИ СЛУЖИТЕЛИ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

Доц. д-р Ергюл Таир
Институт за изследване на населението и човека – БАН

Е-mail: ergyul_tair@yahoo.com

Сезгин Бекир, докторант
 Институт за изследване на населението и човека – БАН

BURNOUT IN PUBLIC SECTOR EMPLOYEES 

Ergyul Tair, PhD, Associate Professor
 Psychology Department, IPHS-BAS 

Sezgin Bekir, PhD student
 Psychology Department, IPHS-BAS

Резюме: Изследователският интерес към здравето и психичното благо-
получие в организацията стимулират разработването както на нови теоретич-
ни подходи, така и различни изследователски методи. Настоящият доклад 
представя резултати от проучване на бърнаут синдрома при служители в пуб-
личния сектор (учители, социални работници, служители в администрация 
и др.). За целта се използва Копенхагският въпросник за бърнаут, в който се 
извеждат три субскали – лично изтощение, изтощение от работа и бърнаут, 
свързан с клиенти. Извадката обхваща 454 лица на възраст между 22 и 67 
г., от които 123 мъже и 331 жени от цялата страна. Получените резултати 
представят, че при служителите в публичния сектор най-високи са оценките 
за лично изтощение, последвани от работно изтощение и бърнаут, свързан 
с клиенти. Установяват се статистически значими различия, като учителите 
декларират най-високи резултати и по трите измервани субскали. Налице са 
някои значими полови и образователни различия в бърнаут синдрома. 

Ключови думи: бърнаут, учители, администрация, образователни раз-
личия

Abstract: Research interest in organisational health and occupational well-
being encourage development of new theoretical approaches and different research 
methods. This report presentеа the results of a study of burnout syndrome at 
public sector employees (teachers, social workers, administration staff etc.). For 
this purpose was applied the Copenhagen burnout inventory consisting three scale 
measuring personal burnout, work-related burnout and client-related burnout. 
The sample includes 454 persons aged between 22 and 67, of which 123 men and 



228

331 women from across the country. The results traced out that in public sector 
employees the highest was estimations for personal burnout, followed by work-
related burnout and client-related burnout. There were established a statistically 
significant differences by teachers declared the highest scores on all three subscales 
measured. Also, there were some significant gender and educational differences in 
burnout syndrome.

Keywords: burnout, teachers, administrative officers, educational differences
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КУПУВА ЛИ СЕ ЩАСТИЕТО С ПАРИ – ВРЪЗКА НА ЧУВСТВОТО 
ЗА БЛАГОПОЛУЧИЕ С ПРЕЦЕНКАТА ЗА СОБСТВЕНОТО 

ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ

Доц. д-р Елена Паспаланова
Нов български университет
Е-mail: epaspalanova@nbu.bg 

DOES MONEY BUY HAPPINESS – RELATIONSHIPS BETWEEN 
SUBJECTIVE WELL-BEING AND PERSEPTION OF PERSONAL 

ECONOMIC STATE

Elena Paspalanova, PhD, Assoc. Prof.
 New Bulgarian University

Резюме: Целта на статията е да представи взаимовръзките между чув-
ството за субективно благополучие и преценката за собственото материално 
състояние опосредствани от субективното чувство за релативно благополу-
чие. Въвежда се конструктът субективно релативно благополучие като пси-
хологическа променлива, която може да е фактор, опосредстващ връзката 
икономическо състояние – субективно благополучие. В корелационно из-
следване се установява, че тази връзка е значително по-силна в случаите на 
негативно релативно благополучие, т.е. когато човек смята, че е по-нещастен 
и по-неудовлетворен в сравнение с другите хора, то чувството му за субек-
тивно благополучие е по-силно свързано с икономическото му състояние. 
Обратно, в случаите на позитивно релативно благополучие, т.е., когато човек 
смята, че е по-щастлив и по-удовлетворен в сравнение с другите, субективно-
то му благополучие не е във връзка с икономическото му положение.

Ключови думи: субективно благополучие, субективно релативно благо-
получие, икономическо състояние

Abstract: The paper presents the relationships between subjective well-being 
and perception of personal economic state mediated by the subjective relative well-
being. The concept of subjective relative well-being is introduced as a psychological 
variable which could intervene the relationship between the perception of personal 
economic state and subjective well-being. The correlational analysis found out that 
this relationship is significantly stronger in the case of negative relative well-being, 
i.e. when a person believes he/she is less happy and less satisfied in comparison to 
others, then his/her subjective well-being is strongly related to his/her economic 
state. Quite the contrary, in the case of positive relative well-being, i.e. when a 
person believes he/she is more happy and more satisfied in comparison to others, 
then his/her subjective well-being is almost not when a person believes he/she is 
more happy and more satisfied in comparison to others, then his/her subjective 
well-being is not related to his/her economic state. 

Key words: subjective well-being, subjective relative well-being, economic state 
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ПАРАДОКСИТЕ ПРИ СРАВНИТЕЛНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ НА 
СТУДЕНТИ И ЛИШЕНИ ОТ СВОБОДА

Доц. д-р Емил Маджаров
ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград

Е-mail: e.madzharov@swu.bg

PARADOXICALITY IN THE COMPARATIVE STUDY OF STUDENTS 
AND PRISONERS

Assoc. Prof. Emil Madzharov, PhD
South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad, Bulgaria

Резюме: В доклада за първи път у нас са интерпретирани емпирични ре-
зултати, получени с въпросника на тъмната триада. Констатирахме сближава-
не на профилите на студенти и лишени от свобода по скалите макевиализъм, 
нарцисизъм, лъжа и значими различия по скалата психопатия. Резултатите се 
дължат на специфичните нагласи, защити и сценарии на самопрезентиране на 
студенти и осъдени. Те показват сериозните диагностично-интерпретацион-
ни възможности на използвания инструмент.

Ключови думи: тъмна триада, макевиализъм, нарцисизъм, психопатия, 
нагласи

Abstract: The report interprets for the first time in our country empirical results, 
received through the questionnaire of the dark triad. We registered approximations 
of the profiles of students and prisoners on the scales of Machiavellianism, 
narcissism, lie and significant differences on the psychopathy scale. The results 
are due to the specific attitudes, defenses and scenarios of self-presentation of 
students and convicts. They demonstrate the serious diagnostic and interpretation 
capabilities of the instrument used.

Keywords: dark triad, machiavellianism, narcissism, psychopathy, lie, 
attitudes
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ПРОМЯНАТА НА ИДЕНТИЧНОСТТА В ДИГИТАЛНИЯ СВЯТ: 
СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ ДЕСКРИПТОРИ НА АЗ-КОНЦЕПЦИЯТА, 

ИЗПОЛЗВАНИ В РЕАЛНОСТТА И В ИНТЕРНЕТ

Гл. ас. д-р Николай Димитров
СУ „Св. Климент Охридски“

 Е-mail: n.dimitrov@dir.bg 

CHANGING IDENTITIES IN DIGITAL WORLD: COMPARISON OF 
SELF-CONCEPT DESCRIPTORS USED IN REALITY AND IN THE 

INTERNET

Nikolay Dimitrov, PhD, Chef Assistant Proffessor
Sofia University St Kliment Ohridski

 
Резюме: Ограниченията, които поставя Интернет, основно откъм обем 

давана информация, поощряват категоризацията. Това най-добре се вижда в 
сайтовете за запознанства, където индивидът предоставя данни по предвари-
телно установен формуляр. Така има реална опасност и от авто-стереотипиза-
ция (свръх-категоризация). Заради ограничението в описанието, всеки, който 
може да бъде поставен в дадена категория, носи всички черти, асоциирани с 
нея.

Ключови думи: Интернет, Аз-концепция, идентичност

Abstract: Different limitations Internet puts mainly to the volumes of 
information concerning themselves the individuals send actively encourage 
categorization. This is best seen in dating sites where the information is provided 
according a specific user info form. Thus there is a substantial risk of self-
stereotypization (over-categorization). Because of the self-descriptions limitations, 
every individual who may be put in a given category appears to hold all the traits 
associated with the category. 

Keywords: Internet, Self-concept, identity
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ПСИХОСОЦИАЛНИ РИСКОВЕ И МОТИВАЦИЯ  
НА ПЕРСОНАЛА

Даниела Стоянова-Златкова, магистър по трудова и организационна 
психология, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Е-mail: d.zlatkova@stsb.bg

Daniela Stoyanova-Zlatkova, Master of Work and Organizational 
Psychology,

Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Резюме. Докладът представя емпирично изследване на характеристики-
те на организационната среда в Холдинг „БДЖ ЕАД“, с което се идентифи-
цират нивата на психосоциалните рискови фактори и на мотивацията на ра-
ботниците и се откриват зависимости между тях. Голяма част от свързаните 
с мотивацията характеристики на работната среда съвпадат с потенциалните 
източници на психосоциални рискове. Така един и същ фактор може се окаже 
риск на работното място, който води до понижаване на мотивацията, или мо-
тиватор, когато факторът не представлява риск. 

Ключови думи: характеристики на работната среда, психосоциални ри-
скове, мотивация

Abstract. The report presents an empirical study of the characteristics of the 
organizational environment  at Holding „BDZ“, which identifies the levels of psy-
chosocial risk factors and the motivation of workers. It also detects dependencies 
between them. Much of the motivation related characteristics of the work environ-
ment matched with potential sources of psychosocial risks. Thus, the same factor 
can be a risk, leading to a decrease in motivation or motivator when it poses no 
hazard.

Key words: job characteristics, psychosocial risks, motivation


