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ВЪВЕДЕНИЕ

Анализът на длъжностите е процес с фундаментално значение за 
ефективното функциониране на системите за управление на човешките 
ресурси. На основата на резултатите от анализа на длъжностите се фор-
мират критериите за планиране, подбор, обучение и развитие, заплащане, 
оценяване. Информацията, изведена от анализа на работата на отделните 
длъжности, дава възможност функциите, дейностите, задачите и отговор-
ностите, вменени в тях, да бъдат основа за проектиране на нови длъжности 
и формиране на оптимален организационен проект. В него работата между 
изпълнителите да бъде така разпределена, че да се стимулира повишава-
нето на производителността от труда и същевременно работещите да са 
удовлетворени от трудовата си дейност.

Процесът анализ на длъжности е основополагащ не само за качест-
веното функциониране на системите за управление на човешките ресурси, 
но и за организационното изграждане и развитие. Затова е важно да се ос-
мисли необходимостта от въвеждане на структуриран и лесно приложим 
модел за изследване на работата в организациите.

В проучване доколко анализът на длъжностите се разпознава като 
процес и като функция на системата за управление на човешките ресурси 
и ясни ли са ролята и мястото му в процеса на организационно структу-
риране, се установи, че анализът на длъжностите е абсолютно непознат 
на работещите, не се познава от повечето ръководители, а също така не е 
напълно ясен и на някои от специалистите по управление на човешките ре-
сурси.1 Липсата на познания и практики за прилагане на тази ключова, не 
само кадрова, но и организационна функция, е основание да се задълбочи 
изследването на процеса анализ на длъжностите.

Проучването на множество теоретични източници и налични прак-
тически модели затвърди убеждението ми, че за осмисляне и прилагане 
на процеса анализ на длъжности е необходим структуриран модел, който 
да дава насоки за придобиване, систематизиране, обработване и ползване 

1 Ботева, Н. Анализ на труда на длъжностите. – В: Военен журнал, 2016, № 1,  
с. 32 – 40.
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на получената информация за конкретни кадрови и организационни цели.
В практиката са разработени и се ползват ограничено количество 

модели за анализ на длъжности, базирани на различни подходи за придо-
биване и изследване на информация, но те са специфични и е трудно да 
бъдат употребявани от хора, които не са обучавани продължително и спе-
циализирано да ги прилагат. В извънпроизводствената сфера е възможно 
да се установи по-гъвкав, същевременно и по-лесен за прилагане модел 
за анализ на длъжности, който да се ползва от работещите в организация-
та, като чрез него да се изследва съдържанието на работата на отделните 
длъжности, да се изучат връзките между длъжностите и да се извеждат 
компетентностите, необходими на изпълнителите.

Предложената Методика за анализ на длъжности е практическо 
средство, чрез което процесът анализ на длъжности, който е специфичен и 
изисква познания и време, за да се извърши успешно, ще може да се прила-
га от работещите в организацията. Методиката е резултат от изучаването 
на теоретични и практикоприложни идеи, които са организирани в техно-
логичен ред и дават възможност процесът на изследване на състоянието и 
съдържанието на длъжностите да се осъществява в организации с разли-
чен характер на дейност.

Информацията за анализираните длъжности в Методиката се обоб-
щава във формализирани документи, изведени в приложения. Създадена е 
възможност за подробно изследване на всяка анализирана длъжност: как е 
структурирана; какви са трудовите функции, задачите и отговорностите на 
изпълнителите; какви са организационно-комуникационните отношения 
на дадена длъжност с други длъжности в подразделението и в организа-
цията; какви са комуникациите на изпълнителите на длъжността с клиен-
ти, доставчици и институции.

Методиката е инструмент, чрез който може да се установяват дейст-
вителното състояние и съдържание на всяка една от длъжностите, както 
и взаимодействията ѝ с други длъжности в организацията. При допълни-
телно изследване на получената чрез Методиката информация, може да 
се установи какъв е приносът на отделните длъжности за реализиране на 
основните или поддържащите функции при осъществяването на производ-
ството и операциите и управлението на дейностите и хората в организа-
цията.

Чрез анализ на информацията, получена от прилагането на Методи-
ката, може да се подпомогнат дейностите по: проектиране на длъжности; 
определяне на необходимостта от допълване на знанията и/или повишава-
не на квалификацията; проектиране на модели за бонусни системи; обосо-



7

бяване на различни кариерни полета и пътеки при изграждане на модели 
за кариерно развитие; извеждане на основни и допълнителни компетент-
ности; разработване на длъжностни характеристики; усъвършенстване на 
организационно-структурните комуникации. Методиката е предназначе-
на за подпомагане работата на определените в организацията сътрудници, 
които ще участват в процеса анализ на длъжностите. Въпреки това, учас-
тниците в анализа трябва да бъдат обучени как да осъществяват процеса, 
за да се достигне до достоверен краен резултат.

Прилагането на Методиката изисква предварително запознаване с 
всички нейни елементи и спазване на определената последователност при 
изпълнение на дейностите, за да се постигне крайната цел – определяне 
на състоянието и съдържанието на работата на всяка конкретна длъжност 
и формулиране на изискванията към изпълнителите. Методика за анализ 
на длъжности е изградена така, че участниците в процеса и работещите 
в структурите по управление на човешки ресурси в организацията, след-
вайки указанията, да анализират придобиваната информация възможно 
най-лесно, посредством използване на приложения, в които се вписват 
обработваните данни. Първоначално могат да възникнат затруднения, но 
когато моделът бъде усвоен, придобитата чрез него информация ще може 
да се използва не само за анализ на длъжности, но и за подпомагане упра-
влението на други кадрови функции, а също и за подпомагане вземането на 
други стратегически и оперативни решения в организацията.
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СЪЩНОСТ И ФУНКЦИИ НА АНАЛИЗА НА ДЛЪЖНОСТИТЕ

Британският институт по стандартизация определя анализа на длъж-
ностите като процес на дефиниране на най-важните характеристики на 
работата. Американското министерство на труда разширява това опреде-
ление, като приема за анализ на работата и „всеки процес на набиране и 
оценяване на информация“ за длъжността, свързан с работата или отделен 
работник. Информацията може да отразява съдържанието на работата от 
гледна точка на специфични функции и процедури или да се отнася до ха-
рактеристики на наети лица (знания, умения, способности, отношение и 
т.н.), необходими за изпълнение на работата.2

При изясняване на същността, съдържанието, ролята и значението на 
анализа на длъжностите е необходимо да има яснота на термините, които 
се използват. В англоезичната литература се използва само понятието job 
analysis. В българските източници се използват понятията анализ на ра-
ботното място, анализ на работата и анализ на длъжностите. За всяко 
от тези понятия има множество определения, но по същество смисловото 
им съдържание е еднакво. 

„Под работно място се разбират основните и допълнителните за-
дачи, задължения и отговорности, които се възлагат на един сътрудник в 
дадена организация, независимо дали става дума за изпълнителски или ръ-
ководни функции.

Анализът на работното място представлява процес на дефинира-
не на работното място в понятията на задачите (дейностите), които се из-
вършват, както и изискванията по отношение на образование, опит и от-
говорност, необходими за успешното изпълнение на дейностите на това 
работно място.“3

„Една от основните кадрови функции е анализът на работата, или 
системното изучаване на задачите, задълженията и отговорностите на да-
дено работно място, както и познанията, уменията и способностите, нужни 

2 Кибанов, А. Я. Управление персоналом организации. Москва: ИНФРА-М, 2005,  
с. 554.
3 Владимирова, К., К. Йорданов, Н. Стефанов. Управление на човешките ресурси.  
Част ІІ. София: Университетско издателство „Стопанство“, 1999, с. 126.
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за изпълняване на тази работа. Анализът на работата е началната точка за 
почти всички кадрови функции и той е от критично значение.“4

„Длъжността е съвкупност от трудови задължения, които са доста-
тъчно сходни, за да се групират заедно и да се възложат за изпълнение на 
един човек. В този смисъл понятието длъжност не бива да се смесва с 
работно място, което е относително обособена част от територията на ор-
ганизацията, оборудвана със съответните технически средства и приспосо-
бления, където се изпълнява длъжността или преобладаващата част от нея.

Анализът на длъжностите е процес на събиране на информация за 
трудовите задачи, задължения и отговорности в нейните рамки, за условия-
та, при които се осъществява, и за изискванията към нейните изпълнители.“5

Различните автори дават доста сходни определения, като в голяма 
степен, в широк смисъл понятията се възприемат като синоними. Въпреки 
това, е по-точно да се говори за анализ на работата или анализ на длъж-
ността, тъй като понятието работно място е само физическото място, на 
което се изпълнява длъжността/работата, защото съществуват и длъжнос-
ти, чието изпълнение не е на едно определено работно място.

Когато се навлезе в смисловото съдържание на определения, дадени 
от различни автори, може да се достигне до заключението, че анализът на 
длъжността има две основни функции:

– изследване на работата от гледна точка на задачите и трудовите 
функции, които трябва да се изпълняват;

– определяне на изискванията за образование, опит и отговорност, 
необходими за успешно изпълнение на длъжността.

Анализ на работата се извършва, за да се вземат много важни орга-
низационни и кадрови решения, като проектиране на длъжностите, търсе-
не на сътрудници, обективен подбор, оценяване според изискванията на 
работата, квалификация и преквалификация на персонала, изграждане на 
кариерни модели за развитие, създаване на предпоставки за материално и 
морално стимулиране, осигуряване на безопасността на труда.

В литературата осъществяването на процеса анализ на длъжности се 
описва най-често в шест или в осем етапа. При по-задълбочено разглеж-
дане на съдържанието на обособените етапи може да се види, че авторите, 
които са посочили осем, в седмия и осмия етап вече навлизат в процеса 
проектиране на длъжностите.

4 Ригио, Р. Въведение в индустриалната/организационната психология. София:  
ДИЛОК, 2006, с. 71.                
5 Шопов, Д., М. Атанасова. Управление на човешките ресурси. София: Тракия М, 
1998, с. 85.
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Анализът на работата според американския теоретик и практик Гари 
Деслер обхваща шест етапа: първи етап – определяне на целите, за които 
ще бъде провеждан анализът на длъжностите; втори етап – набиране на 
помощна информация; трети етап – избор на длъжности, които ще се 
анализират; четвърти етап – набиране на информация; пети етап – про-
верка на достоверността на информацията; шести етап – разработване на 
описание и спецификация на длъжността.6

През първия етап е необходимо да се формулират целите, за които 
ще бъде използван анализът на длъжностите. След като се определят цели-
те на анализа, се решава и какъв метод за набиране на информация ще се 
ползва, тъй като има методи по-подходящи за описание и проектиране на 
работата, други – по-целесъобразни за анализ на длъжностите при подбор 
и оценяване, както и такива, по-пригодни за анализ на работата при опре-
деляне на схеми за възнаграждаване и стимулиране.

През втория етап се взема решение каква допълнителна информа-
ция ще е необходима и от какви източници ще се придобие. Най-често се 
ползват данните от:

– организационната структура – в нея може да се види какво е мяс-
тото на длъжността, по какъв начин се съотнася с другите длъжности в 
отдела, организацията и външни (когато има) организации и институции, 
но от изключителна важност е при анализа да се оцени какъв е приносът на 
длъжността към общия работен процес;

– технологична карта (когато има) – описва в детайли последо-
вателността на технологичните операции, като определя параметрите 
(нормовреме, скорост, качество и др.) за всички манипулации, меропри-
ятия, процедури, които трябва да се извършват в рамките на определен 
работен процес;

– описание на работата (когато съществува) – тъй като то е отправна 
точка за създаване на ново или при необходимост, се въвеждат корекции на 
съществуващо, ако това е цел на съответния анализ на длъжностите.

В третия етап се определя място, където ще се извършва анализът. 
Когато съществува необходимост да се анализират много длъжности, се 
налага да се отдели повече време за анализа и да се предвиди отделно мяс-
то, в което групата по анализ на длъжности да работи. Когато анализът на 
длъжности се осъществява от екипи от определени изпълнители, работещи 
в организацията, не е нито целесъобразно, нито препоръчително набира-

6 Десслер, Г. Управление персоналом [пер. 9-го англ. изд.]. Москва: Издателство  
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015, с. 112 – 114. ISBN 978-5-9963-2999-1.
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ната документация непрекъснато да се прехвърля по работните места на 
хората, участващи в анализа.

По време на четвъртия етап чрез определените в първия етап мето-
ди се придобива необходимата информация за съдържанието на работата, 
изискванията към нейното изпълнение, изискванията към качествата, зна-
нията и способностите, необходими за нейното изпълняване. В зависимост 
от целите на анализа на длъжностите се набира и информация за работната 
среда и условията на труд.

В петия етап се проверяват достоверността, яснотата и пълнотата 
на получената информация. Най-често използваните методи за проверка на 
достоверността на информацията са интервю с прекия ръководител или на-
блюдение. Също така е възможно да се използват и експертни оценки или 
интервю, което се провежда от анализатор на работа. При установяване 
на отклонения информацията може да се коригира, допълни и/или уточни.

През шестия етап се разработват двата основни продукта от анализа 
на работата – описание на длъжността и спецификация на длъжността.

Според Иванчевич и Лобанов анализът на длъжностите преминава 
през осем етапа:7

– първи етап – изследване на организационната и функционалната 
структура, технологиите на производство и управление, както и ролята на 
всяка длъжност в работния процес;

– втори етап – определяне на целите и задачите на анализа на длъж-
ностите и как информацията ще бъде използвана;

– трети етап – избор на длъжности, които ще бъдат анализирани;
– четвърти етап – избор на метод за анализ на работата и набиране 

чрез него на информация;
– пети етап – описание на длъжността;
– шести етап – спецификация на длъжността;
– седми етап – използване на информацията от първи до шести етап 

за проектиране на длъжността;
– осми етап – оценка и внедряване на модифицирания проект на 

длъжността.
През тези етапи се преминава, когато организациите са работещи, а 

за новосформираните има и допълнителни дейности.
За особено важен авторите смятат първия етап, който дава обща кар-

тина на функционирането на организацията като цяло и разкрива значе-

7 Иванчевич, Дж. М., А. А. Лобанов. Человеческие ресурсы управления. Москва: 
Дело, 1993, с. 247.



12

нието на всяка длъжност (работен процес). През втория етап анализаторът 
трябва да реши как и коя информация да използва. В третия етап се оп-
ределя кои длъжности да се анализират. В четвъртия етап с помощта на 
определените методи се придобива необходимата информация за съдържа-
нието на работата и изискванията към изпълнителите. Получената инфор-
мация се използва в петия за описание на длъжността и в шестия етап за 
разработване на длъжностна спецификация. Данните, събрани от първия 
до шестия етап, в седмия служат, за да се проектират длъжности. В осмия 
етап проектираните длъжности се оценяват и се въвеждат.

Дейностите по анализ на работата могат да бъдат насочени към една 
длъжност, като се изследват нейните задължения и отговорности, но също 
така могат да обхващат и няколко длъжности със сродни задачи и отговор-
ности. В същността на анализа се навлиза с разработване на два основни 
продукта: описание на длъжността и спецификация на длъжността.

Грахам определя последователност при описанието на длъжността, 
която трябва да обхване: наименования на длъжността, обсег (сфера) в ши-
рок смисъл, „докладва за...“; „отговаря за...“.8

Биърс и Рю смятат, че описанието на длъжността трябва да съдър-
жа: наименование и местоположение; организационни взаимоотношения; 
връзки с други длъжности; използвани машини, инструменти, материали; 
условия на труд.9

Гари Деслер дефинира описанието на длъжността като писмен доку-
мент, който съдържа информация за дейностите и задачите, които ре-
ално се изпълняват на дадената длъжност, как трябва да се изпълняват 
и в какви условия се изпълняват. Информацията от описанието на длъж-
ността е в основата на разработването на спецификация на длъжността, 
в която се определят знанията, уменията и способностите, необходими за 
точното изпълнение на длъжността. Въпреки че няма определен точен 
ред и стандартна форма за описание на работата, в него следва да са вклю-
чени поне следните раздели: определяне на работата, кратко описание на 
работата, отношения, отговорности и задължения, пълномощия, работни 
стандарти, работни условия. Деслер разглежда спецификацията на длъж-
ността като неразделна част от описанието на работата или като последен 
раздел от описанието на длъжността.10

Разделът Определяне на работата съдържа информация за: наи-
менование на длъжността; отдел, в който се намира; състояние на ра-

8 Grahm, H. Human Resource Management. London: Pitman Publishing, 1991, p. 159.
9 Byars, L., L. Rue. Human Resource Management. IRWIN, 1987, p. 136.           
10 Десслер, Г. Управление персоналом…, с. 132.
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ботата, което позволява бързо да се определи статусът на длъжността; 
код на длъжността, който дава възможност тя да се съотнася лесно към 
останалите длъжности; диапазон на заплащане; периоди на провежда-
не на анализ на длъжността и разработване на описание на работата; 
посочва се от кого е изготвено описанието на работата; вписва се кой е 
утвърдил описанието на длъжността; посочва се и длъжността на пре-
кия ръководител.

В раздел Кратко описание на работата трябва да се съдържат оп-
исания на характеристиките на работата, включващи основните функции 
и дейности. Гари Деслер изрично подчертава, че фрази като „когато се 
изисква, изпълнява и други задачи, възложени от...“ и „изпълнява и други 
задължения и изисквания“, които често се срещат в длъжностните характе-
ристики, не трябва да фигурират в описанието на длъжността, защото 
те често не са част от съдържанието на длъжността и следователно из-
искванията към хората, които ще я изпълняват, могат да се видоизменят и 
да се насочат към допълнителните изисквания за изпълнение на работата, 
а основните ще останат на заден план.

В раздел Отношения се описват връзките с други длъжности в орга-
низацията и с външни за организацията лица, фирми и институции. Т.е. с 
кого и по какъв проблем се осъществяват комуникации.

Раздел Отговорности и задължения съдържа детайлен списък на 
действителните задължения и отговорности на съответната длъжност. 
Всяко от основните задължения трябва да бъде описано в списъка с някол-
ко изречения. Пример за кратко описване на задълженията може да се види 
в Dictionary of Occupational Titles (Речник на имената на професионалните 
занятия11), поддържан от американското Министерство на труда. В него е 
описан голям обем от длъжности, като за всяка от тях са посочени задъл-
жения и отговорности.

В България може да се ползва Националната класификация на про-
фесиите и длъжностите, доколкото в нея има информация, която би могла 
да бъде полезна. Относно съдържанието на някои длъжности могат да се 
видят основни техни характеристики в Обяснителни бележки по обхвата 
и съдържанието на позициите от структурата на Националната класи-
фикация на професиите и длъжностите.

Дори и да има възможност да се ползват заимствани характеристики 
на длъжности, е необходимо да има анализ на работата, за да се направи 

11 Dictionary of Occupational Titles. [Речник на имената на професионалните занятия]. 
http://www.occupationalinfo.org/ [прегледан на 12.03.2018].
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точно описание на длъжността. Готовите характеристики за определена 
длъжност (независимо откъде са взети) може да не могат да покрият из-
искванията на организацията или отделни нейни специфики.

В раздел Пълномощия се определят границите на пълномощията на 
изследваната длъжност, включително ограниченията, касаещи работа с 
хора, материални активи, документи и финанси.

В раздел Работни стандарти трябва да се опишат стандартите, кои-
то се очаква да бъдат изпълнени при работата на длъжността, със съответ-
стващите им отговорности. 

Изграждането на стандарти не е лесно, но те са важен елемент в про-
цеса на определяне и описване на работата, защото добрата организация на 
труда не може да се постигне без определяне на норми, нормативи, крите-
рии, правила и изисквания, чрез които да се създаде координация при ор-
ганизирането на работните процеси и дейности, като същевременно стан-
дартите подпомагат отчитането на икономическата ефективност и произ-
водителността на труда. Трудовият процес, резултатите от труда, както зна-
нията и уменията на хората, могат да бъдат планирани така, че да отговарят 
на стандарти. Стандартизацията на работния процес предполага точно оп-
ределяне или програмиране на съдържанието на труда. Стандартизацията 
на резултатите от труда определят параметрите на крайния продукт/услуга 
или нормата на заработка. Стандартизацията на квалификацията (знания и 
умения) е точно определяне на необходимото за участие в трудовия процес 
ниво на обучение.

Ръководителите бързо се научават да насърчават подчинените си да 
опитват да изпълнят или надвишат стандарти, но рядко успяват да осигу-
рят необходимата подкрепа, за да се постигне най-добрият резултат.

Съдържанието на стандартите зависи от длъжността и отговорности-
те. В научната литература са описани много методи, чрез които се фор-
мират стандарти. Целесъобразно е стандартите да се изграждат така, че 
да могат да бъдат количествено измерими, което в някои професионални 
области е доста трудно. Един от най-подходящите начини за определяне на 
трудови стандарти в области, в които резултатите са трудноизмерими коли-
чествено, е в процеса на анализ на работата изпълнителят на длъжността и 
прекият му ръководител да довършат фразата: „Ще бъда напълно удовлет-
ворен от работата, когато...“. След като се съпоставят двата отговора, 
е възможно да се определи стандарт. Най-добрият случай е отговорите да 
са близки или да съвпадат. В противен случай може да се прибегне до екс-
пертно мнение или да се определи стандарт между двете крайности. Опре-
деленият стандарт става част от описанието на длъжността и по-нататък 
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може да служи при оценяване на заетите, при определяне на заплащането, 
при търсене на сътрудници, за подобряване условията на труд, а също така 
и за разработване или актуализиране на длъжностна характеристика. 

В раздел Работни условия се описват условията, при които се изпъл-
нява съответната длъжност. Те включват условията на работната среда (на 
открито или в помещение, шум, температура, опасни условия и т.н.). Усло-
вията са важни при наемане, защото кандидатите трябва да са наясно в как-
ви условия ще работят и дали са съгласни да работят в наличните условия. 
Също така и този, който ги подбира трябва да знае, за да ги информира. 
Условията на труд са важни за заетите, те оказват влияние и върху тяхна-
та мотивация. Много често подобряването на условията на труд е първата 
стъпка на работодателите, когато се опитват да повишат продуктивността 
или да усъвършенстват трудовите отношения.

Описанието на длъжността като продукт от анализа на длъжности-
те е охарактеризирано от много автори. Според Майкъл Армстронг описа-
нието на длъжността дава информация за:12

– наименованието на длъжността;
– местонахождението в организационната схема, като се показват ми-

нимум прекият ръководител и непосредствено подчинените (ако има);
– основната цел на длъжността;
– основните задачи;
– първоначалните показатели – брой подчинени, заплащане, бюджет, 

който ще се управлява и т.н.;
– специално оборудване, което ще се ползва;
– специфични обстоятелства – командировки, възможност за прех-

върляне на друго място, ненормирано работно време, опасни или нездра-
вословни условия на труд и други;

– специфични изисквания при работа с хората в организацията и из-
вън нея.

При разработване на описание на длъжността наименованието трябва да 
бъде определено точно и ясно, с минимален брой думи. Например наименова-
ния като „бояджия“, „счетоводител“, „юрисконсулт“ дават обща информация 
за задълженията на дадената длъжност, докато „офис сътрудник“, „експерт“, 
„специалист“, „координатор“ дори не загатват за съдържанието на длъжността.

Изследователите смятат, че идентификацията на длъжността трябва 
да съдържа информацията за отдела, в който тя се изпълнява, и броя слу-

12 Армстронг, М. Наръчник за управление на човешките ресурси. Бургас: Делфин 
прес, 1993, с. 155.
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жители в него, за взаимодействието с други длъжности в и извън организа-
цията, пред кого се отчита и кого ръководи изпълнителят, както и дата, на 
която за последен път е проучено и променено описанието на длъжността.

В раздела за задължения следва да се идентифицират не само основ-
ните и допълнителните задължения и отговорности, подредени по степен 
на важност, но и резултатите, които се изисква да бъдат постигнати. 
Неразделна част от задълженията трябва да бъде и обслужването на маши-
ни, съоръжения, оборудване, необходими за изпълнение на работата.

Деслер формулира някои основни принципи, които трябва да се 
спазват, при разработване на описания на длъжностите. Тези принципи 
са: яснота, идентифициране на възможности, определеност, краткост, 
повторна проверка.

Описанието на работата трябва да е така разработено, че всички за-
дължения да са ясни.

Идентифицирането на възможности изисква при изследването на 
длъжностите да се указват точно обхватът и характерът на работата. Може 
да се използват фрази като „за отдел... се изисква...“, „за изпълнение на... са 
необходими...“, „по изискване на ръководителя...“ и т.н. 

Определеността изисква уточняване на вида работа, степента на 
сложност и отговорност, стандартите за изпълнение. Много подходящи са 
изрази като „анализира“, „планира“, „координира“, „събира“, „взема“, „при-
ема“, „доставя“, „предава“, „обслужва“, „подпомага“, „контролира“ и т.н. 

Работещите на по-ниските нива са с детайлно изписани отговорнос-
ти, докато заемащите длъжности на ръководители имат по-широк кръг от 
отговорности и по-голяма самостоятелност. 

Кратката и точна формулировка обикновено описва целите  
най-добре. 

Накрая, за да се направи проверка, е целесъобразно да може да се отго-
вори на въпроса: Ще разбере ли нов служител същността на длъжността, 
когато прочете описанието на работата?13 Принципите за описание на 
длъжностите, формулирани от Деслер, могат и е желателно да се прилагат 
и при разработване на Спецификация на длъжността, в която се описват 
изискванията към сътрудниците, които ще изпълняват дадената длъжност.

Изискванията към изпълнението на задълженията и отговорностите 
се прецизират в отделен документ. Той се нарича Професионална специ-
фикация или Спецификация на длъжността. „Най-често се разработва в 
две части: първата са умения, необходими за изпълнение на длъжността 

13 Десслер, Г. Управление персоналом…, с. 134.



17

– образование, квалификация, специализирано обучение, лични качества и 
способности, а втората част включва физически изисквания, предявявани 
от длъжността към работещите (изисквания към ходене, стоене, говорене и 
др., необходими за изпълнение на дадена длъжност), работна среда и рис- 
кови ситуации.“14

Армстронг формулира основните характеристики, които трябва да 
съдържа професионалната спецификация, по следния начин:15

– необходими за извършване на работата знания, умения и професио-
нални качества;

– опит и квалификация, които са необходими за изпълнение на длъж-
ността;

– възрастови ограничения, ако са необходими;
– характеристики на работата – местоположение, условия на работ-

ното място, командировки, възможност за заместване от други длъжности 
и заместване на други длъжности;

– перспективи за професионално развитие;
– срокове и условия за наемане – по срочно или безсрочно трудово 

правоотношение, със или без срок за изпитване, работно време, отпуски, 
почивки, компенсации, премии, основна заплата и други привилегии.

Гари Деслер определя Спецификацията на длъжността като отговор 
на въпроса: Какви човешки качества и опит са необходими, за да се изпъл-
нява работата добре? Резултатът ще покаже какви хора е необходимо да се 
наемат и на какви техни умения трябва да се акцентира. Професионалната 
спецификация често може да е под формата на отделни точки, включени в 
края на описанието на длъжността, или да се състави в отделен документ.

Разработването на Спецификация на длъжността е изключително 
важен процес. Деслер обръща внимание, че при разработване на специ-
фикация за длъжности, които се заемат от професионалисти, не е толкова 
трудно да се определят необходимите умения и опит. Проблемът се появя-
ва тогава, когато се налага да бъдат наети неработили на такава длъжност 
хора (вероятно с идея да се обучат). Затова в професионалната специфика-
ция е важно да се формулират определени изисквания за физически (сръч-
ност, ловкост, сила и други) и личностни качества, за навици и интереси, 
от които би могло да се съди за наличие на необходим потенциал за изпъл-
нение на определена длъжност. Целта при разработване на този документ 

14 Димитров, Д. Управление на човешките ресурси. Шумен: Университетско 
издателство „Епископ Константин Преславски“, 2007, с. 160.
15 Армстронг, М. Наръчник за управление…, с. 158.
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е да се формулират онези качества, които показват, че човек би могъл да 
се справи и да изпълнява успешно длъжността. Определянето на изисква-
нията към способностите за извършване на работата може да се осъществи 
чрез субективно мнение или чрез статистически анализ.16

Спецификацията на работата, основаваща се на субективно мнение, 
се разработва на основата на информация, получена от наблюдатели и мени-
джъри. Основната процедура е да се изведе информация, отговаряща на въ-
проса „Какви изисквания към образование, интелект, умения и т.н. трябва 
да се предявят към изпълнителите, за да се справят добре с работата?“. В 
САЩ един от най-разпространените подходи, когато се прилага този метод, 
е да се ползва Речникът на имената на професионалните занятия (Dictionary 
of Occupational Titles). Той съдържа изисквания и характеристики за около 
40 000 длъжности, разработени от анализатори на длъжности и консултанти. 
Всяко изискване и характеристика е обозначено с букви: G (интелигентност), 
V (речников запас – лексика), S (пространство), P (възприятия), Q (техничес- 
ко възприятие), K (координация), F (ловкост на ръцете), M (лидерски спо-
собности), E (координация „очи-ръце-крака“), C (кръгозор). Чрез този метод 
могат да се изведат съвкупности от качества и способности на работещи на 
определени длъжности хора, но остава въпросът дали чрез обособена съвкуп-
ност от качества и способности могат действително да бъдат измерени необ-
ходимите за най-добро изпълнение на длъжността характеристики. Затова за 
разработване на длъжностна спецификация е по-подходящ подходът, осно-
ваващ се на статистически анализ, който е доста по-труден за прилагане, 
но е по-точен. Чрез него могат да се проследят зависимости за някои предви-
дими качества, да се очертаят възможностите за израстване, интелигентност, 
ловкост, както и въз основа на данни от някои индикатори да се прогнозират 
и критерии за потенциалните способности за ефективна работа.

Процесът на разработване на длъжностна спецификация, основана на 
статистически анализ, се състои от пет стъпки. Първата е анализ на работата и 
определяне на измерителите за нейното изпълнение. Втората е избор на харак-
теристики (ловкост, съобразителност и т.н.), които притежават изпълнителите 
и които вярвате, че подпомагат успешното изпълнение. Третата е проверка за 
наличие на тези качества. Четвъртата стъпка е проверка на качеството на из-
пълнението на изследваните хора. Петата стъпка е съпоставка между избрани-
те като необходими характеристики и качеството на изпълнение.

Целта на статистическия анализ е да се определи вярна ли е прогно-
зата, която сме направили. По този начин могат да се установят личностни 

16 Десслер, Г. Управление персоналом…, с. 134.
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характеристики, необходими за изпълнение на дадена длъжност.17 Този ме-
тод е по-прецизен от метода на субективното мнение. Трябва да се има 
предвид, че законодателството забранява употребата на критерии, които 
ограничават равните възможности на всички за труд и равните възможнос-
ти при оценяване. Въпреки това стандарти, в които пряко или косвено се 
определят различия по пол, раса, произход, възраст, много често са добра 
основа за прогнозиране при статистическите проучвания.

Двата продукта – Описание и Спецификация на длъжността, са важ- 
ни както за специалистите по човешки ресурси, така и за работодателите и 
работниците. За работодателите те са основа за определяне на изисквания, 
за осъществяване на контрол и санкциониране при отклонения. Специа-
листите по персонала, придържайки се към тези два документа, могат да 
бъдат подпомогнати при подбора на подходящи кандидати, при определяне 
на нуждите от обучение, при въвеждане на отделните заети в кариерни схе-
ми, при определяне на заплащането и в други дейности. 

При анализа на работата и описването на необходимия брой длъжности 
в даден отдел описанията на длъжностите могат да подпомагат специалистите 
по човешки ресурси и ръководството и при планирането на персонал (напри-
мер дали е недостатъчен, или в излишък, или за планиране на развитието).

За работещите изискванията към длъжността, формулирани в описа-
нието и спецификацията, се представят в длъжностна характеристика. Чрез 
нея наетите получават информация за изискванията при изпълнение на слу-
жебните си задължения и за резултатите, към които трябва да се стремят.

Описанието на длъжността и особено длъжностната спецификация 
са основата, на която следва да се разработват длъжностните характеристи-
ки във всяка организация. Анализът на труда, на базата на който са изготве-
ни описанията и спецификациите на длъжностите, отчита спецификата на 
работа в организацията, а също така и развитието на отделните длъжности 
във времето. Това развитие, повлияно от развитието на техника, техноло-
гия, комуникации, та дори и на социалните отношения, е безспорно, кол-
кото и консервативна към промени да е организацията. Несериозно е да 
се ползват остарели длъжностни характеристики, чието осъвременяване 
се прави по-скоро интуитивно. Още по-грешно е да се ползват готови, за 
които не е ясно кога и за длъжности в каква организация са разработвани.

17 Карева, Р., Ц. Величкова, Ж. Танева. Многомерно скалиране на резултатите от 
авиопсихологичното изследване при подбора на кандидат-курсантите. – В: Сборник 
доклади от научната конференция „Съвременни предизвикателства пред сигурността 
и отбраната“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“. Ч. ІІ. София: Военна 
академия „Г. С. Раковски“, 2017, с. 292 – 297. ISBN 978-954-9348-89-7.
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МЕТОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ  
ЗА АНАЛИЗ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ 

Анализът на длъжности е процес, при който се набира, обработва и 
анализира информация за съдържанието и състоянието на длъжностите и 
изискванията към изпълнителите. Процесът преминава през няколко етапа, 
като единият от тях е избор на метод/методи, чрез които ще се придобива 
нужната информация. Изборът на метод или комбинация от методи се прави 
в зависимост от естеството на работата, наличието на технически средства, 
целите и сроковете за провеждане на анализа, а също така и съобразно ре-
сурсите, с които разполага организацията. Важно е да се обърне внимание на 
възможността за отделяне на ресурси за осъществяване на анализ на длъж-
ностите, тъй като има методи, които не са скъпи, но в организацията често 
няма достатъчно специалисти, които могат да ги приложат, за да се постигне 
ефективен резултат от анализа. 

Могат да се използват външни специализирани фирми, но това 
предполага наличие на достатъчно финансови средства, които организация-
та трябва да отдели. Оптималният вариант, когато организацията е голяма, е 
вместо да се дават на външни фирми, финансовите средства да се вложат в 
поетапното обучение на специалистите и ръководителите от всички равнища 
за усвояване на методите за анализ на труда на длъжностите. По този начин 
в дългосрочен план ще се създадат възможности вложените финансови 
ресурси да работят за организацията, като при всеки следващ анализ на 
длъжности няма да възниква въпросът дали да се наема специализирана 
фирма и какъв финансов ресурс ще е необходимо да се вложи, а само ще 
трябва да се вземат решения с кои методи, с какви технически средства и 
за колко време ще се осъществи анализът на длъжностите от подготвени-
те в организацията сътрудници.

Изборът на метод или комбинация от методи, които ще се използват, 
е от изключително значение, за да се гарантира събирането на правилна-
та информация.18 Когато се взема решение за използване на метод/методи 
за анализ на конкретни длъжности, трябва да се имат предвид целите на 

18 Карева, Р., Ц. Величкова, Ж. Танева. Психологични аспекти..., с. 48 – 50.
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анализа на длъжностите. Методите, които са посочени в литературата и 
използвани в практиката за анализ на работата, са наблюдение, интервю, 
въпросник, дневник, експертни оценки, „направи го сам“, проучване на 
справочници и документи.

Наблюдението е метод, който изучава и анализира работата на 
отделния работещ чрез пряко наблюдение. Той е относително евтин и 
сравнително лесен за приложение, но е по-добре да се прилага от обуче-
ни анализатори. За да получи необходимата информация, анализаторът 
трябва да наблюдава титуляра за определен период от време. Данните 
се вписват във формуляр, след което се подлагат на анализ. Основните 
недостатъци на този метод са:

– Възможността опитните работници (когато знаят, че са наблюдава-
ни) да представят работата си такава, каквато желаят (лесна или трудна). 
При наблюдението съществува риск да се прояви т.нар. ефект на Хоторн, 
т.е. присъствието на наблюдател да повлияе върху работата, защото изпъл-
нителят знае, че е наблюдаван.

– Приложението му може да затрудни анализаторите при повтарящи се 
сложни и бързи операции, тъй като някои от тях могат да бъдат пропуснати. 

Използването на видеокамери за записване на дейността в голяма 
степен може да предостави възможност да се направи по-детайлен анализ, 
в който да се преодолеят горепосочените недостатъци. По време на наблю-
дението за нуждите на анализа се водят подробни бележки за точните зада-
чи, задължения, дейности и действия, които се изпълняват. За да направи 
точно наблюдение, анализаторът трябва да знае какво да търси. Често бър-
зо или фино движение, което е важно за работата, може да остане незабеля-
зано. Също така, ако работата е техническа или сложна, анализаторът не е 
в състояние да види някои от критичните аспекти – например мислене или 
вземане на решение. 

Прякото наблюдение дава възможност да се получи информация от 
първа ръка за конкретна длъжност от гледна точка на стандартни движения 
и операции и за времето, необходимо за тяхното изпълнение. Техниките 
за наблюдение са полезни при изследване на стандартизирани и прости 
задачи с кратък цикъл. При творчески професии, свързани с когнитивни 
процеси, анализаторът няма как да види възникването на идея или взема-
нето на решение.

При прилагане на техниките за наблюдение е много важно време-
то, избрано за провеждане на наблюдението, особено ако работата изисква 
изпълнителят да се ангажира с разнородни задачи в деня, седмицата или 
месеца, а дори и през три/шестмесечието.
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Прякото наблюдение, а в някои случаи и опитът дава възможност при 
дейности в конкретна работна среда, свързани с боравене с машини, ин-
струменти, оборудване и документация, да се установи сложността на ра-
ботата. Прилагането на метода на наблюдение като помощен или в комби-
нация с други методи, като интервю или въпросник, създават възможности 
да бъдат отстранени неточности в анализа на работата.

Наблюдението не е подходящо за длъжности, при които е необходи-
мо значително количество време за концентрация или умствени усилия.

Интервюто като метод е разговор между анализиращия работата и 
изпълнителя и/или наблюдаващия работата. При разговор с изпълнителя 
съществува риск за достоверността на информацията – относно преувели-
чаване на отговорности и/или време, необходимо за изпълнение на опреде-
лени задачи. Рискът при интервюто с наблюдател на длъжността е свързан 
с недостатъчното познаване на детайлите на работата и с влиянието, което 
е възможно да окаже преценката на наблюдателя за самата работа. 

Когато на изследваните длъжности има повече изпълнители, може да 
се прилага и структурирано интервю, като се използват различни типове 
въпроси – с избор на отговор/отговори и/или открити. Когато въпросите са 
открити, анализаторът трябва да е експерт, за да може да направи заключе-
ния. В този случай обикновено се задават въпроси като: „Разкажете какво 
правите в работата си?“, „Колко време Ви отнема дадена дейност?“, 
„Затруднява ли Ви конкретен процес?“, „Коя дейност е най-трудоем-
ка?“, „Често ли възниква необходимост от изпълнение на нехарактерни 
задачи?“ и т.н. При структурираното интервю въпросите са предварително 
формулирани и това улеснява интервюиращия. Тъй като всеки интервю-
иран може да бъде предубеден, за да се събере необходимата по количество 
и качество информация, анализаторът трябва да интервюира поне няколко 
изпълнители и, ако работата включва надзор или ръководство – съответно 
е необходимо да се интервюира и надзорникът/ръководителят. 

Интервюто често се прилага в комбинация с метода на наблюдение. 
За да не се стигне до деформиране на информацията, на интервюираните 
трябва да се обясни предварително за какво са нужни данните. Важен е и 
опитът на провеждащия интервюто.

Интервюто като метод за анализ на длъжностите има и някои недос-
татъци. Основно те са свързани с това, че изпълнителите могат да про-
пуснат някои от задачите, които изпълняват, защото до такава степен са 
ги автоматизирали, че ги правят механично. Също така интервюиращият 
неволно може да се повлияе от симпатия или антипатия в интервюто, което 
не е професионално, но, за съжаление, е неизбежно. 
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Допълнително ограничение на интервюто като метод за анализ на ра-
ботата може да бъде фактът, че събраната информация се ограничава само 
в рамките на зададените въпроси. Този недостатък в известна степен е въз-
можно да се преодолее, ако се предостави възможност в края интервюира-
ните да отбележат дейности, задачи и отговорности, които не са отразени 
в дискусията.

Въпросникът като метод за придобиване на информация за анализ на 
длъжности е както най-често използваният, така и най-евтиният. Смята се, 
че въпросникът е един от най-бързите методи за събиране на информация. 
Чрез въпроси за дейността, факти от миналото и настоящето, мнения, оцен-
ки и мотиви на анкетираните за сравнително кратко време се придобиват 
достатъчни по обем данни. Въпросникът може да съдържа: отворени въ-
проси, на които всеки да отговаря, както прецени; въпроси, при които може 
да се избира от посочени варианти на отговори; въпроси от двата вида. 
Работещите попълват самостоятелно отговорите, което изисква въпросите 
да са точно и ясно формулирани. Обикновено анкетите се структурират в 
три части: уводна, основна и лични данни (пол, възраст, професия и т.н.). 
Въпросите от основната част не трябва да бъдат твърде много. Практиката 
доказва, че анкетираните не трябва да използват повече от 20 до 25 минути 
за четене и попълване на въпросниците.

Сравнително краткото време за събиране на информация от много 
изпълнители и предоставянето на възможност проучването да е анонимно 
дават предимство на въпросника в сравнение с другите методи, които могат 
да се прилагат. Набирането на по-голямо количество информация позволя-
ва по-голяма точност в извеждането на резултатите от анализа, а възмож-
ността за анонимност предполага, че изпълнителите ще бъдат по-искрени 
и няма да деформират целенасочено информацията.

Най-популярният въпросник за анализ на длъжности е Position 
Analysis Questionnaire (PAQ, Въпросник за анализ на позицията), разрабо-
тен от д-р Едуард МакКормик. В него се съдържат 178 въпроса, които са 
съсредоточени изцяло върху анализ на елементите на работата.19 Въведен 
е в края на 1960 г. в САЩ и чрез него се подпомага разработването на 
Dictionary of Occupational Titles (Речник на имената на професионални-
те занятия), който описва характеристиките на над 40 000 работни пози-
ции, които се използват от американските работодатели. През 1974 г., след 
тестване, е въведен и в американския флот. С Въпросника се правят ана-

19 McCormick, E. J., P. R. Jeanneret, R. C. Mecham. Position Analysis Questionnaire. 
Occupational Research Center, Purdue University, 1969.
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лизи на десетки хиляди длъжности годишно, като в някои компании това 
се прави ежегодно. От 1987 г. компанията, която поддържа Въпросника и 
прави анализи, работи и по поддържане и обновяване на Речника на имена-
та на професионалните занятия в Америка. Днес Въпросникът за анализ 
на позицията използва различни подходи за събиране на данни за харак-
теристиките на съвременните длъжности. В изследванията са включени 
най-добрите анализатори, чиито анализи се ползват не толкова в теорията, 
а са практически приложими в организациите, когато на работодателите 
е нужна информация за обучение и развитие, за оценяване, за вземане на 
решения при планиране и т.н.

Резултатите, които се получават от Въпросника за анализ на позици-
ята, дават детайлен профил на длъжностите. Те могат да се използват за 
сравнение на едни и същи длъжности в организацията, за да се просле-
дят тяхното развитие и промяна във времето или за сравняване на сходни 
длъжности в различни компании и браншове.

Тъй като въпросникът е стандартизиран инструмент, различни ана-
лизатори, проучващи една и съща длъжност, би следвало да изготвят сход-
ни профили на длъжността. При техниката на интервюто може да не се 
получат сходни резултати за еднакви длъжности, когато те се изследват от 
различни анализатори, защото това може да зависи от въпросите, които се 
задават и от уменията на анализаторите.

Според Роналд Ригио въпросникът е един от най-използваните в Аме-
рика методи за анализ на работата, защото освен за изследване на длъж-
ности той може да се използва и за откриване на сходства между различ-
ни или подобни класове длъжности в различни компании и за получаване 
на информация за осъществимостта, разходите и времето, необходими за 
преквалификация на заетите при преминаване на нови длъжности.20 Тази 
информация е ценна за работодатели, които правят преструктуриране по-
ради промяна в технологията и закриват едни длъжности, като сформират 
нови, но с други характеристики.

С Въпросника за анализ на позицията е проверена една от теориите 
за начина, по който хората избират своята професия. Анализът е извършен, 
като с помощта на Въпросника са изследвани различни категории профе-
сионални области, при което са идентифицирани шест основни личностни 
типа ориентации, групирани според съответствието между личност и ра-
ботната среда. Изследванията доказват и че при избора на работа не е дос-

20 Kraiger, K. Issuers in training and opportunity for involvement. – In: The Industrial-
Organizational Psychologist, 28, 1991, pp. 79-81.
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татъчно да имаме само конкретни предпочитания, но са нужни и умения, 
които да развиваме, тъй като наличието например на артистична ориента-
ция, без умения за рисуване, пеене или танци, не е достатъчно да станем 
художник, певец или танцьор.21 

Едно от най-интересните изследвания чрез Въпросника е анализът 
на работата на домакинята. След проучването е установено, че като работа 
дейността на домакинята най-много се доближава до профилите на длъж-
ностите на полицай, пожарникар и началник по поддръжката на летище.22

Както при всички използвани методи за анализ на длъжности, така 
и при въпросниците е важно да се установи доколко точни могат да бъдат 
резултатите от прилагането им. От направени проучвания за точността на 
Въпросника за анализ на позицията се стига до заключението, че резул-
татите от прилагането му са най-точни, когато длъжностите се оценяват 
от експерти по анализ на длъжности, а не от други оценители, защото ка-
чеството на резултатите е свързано в голяма степен с по-добрите вербални 
умения и със специализираната подготовка за анализи на работата.23

Воденето на дневник е метод за анализ на длъжности, при които 
дейността трудно се поддава на анализ чрез други методи. Ползва се при 
по-редки професии, както и при анализи на експертни и ръководни длъж-
ности. При прилагането на този метод изпълнителите записват всекиднев-
ната си дейност в дневник. 

Предимството на метода е, че осигурява подробна, почасова, всеки-
дневна информация за работата. Недостатъкът е, че отнема много време 
както на титуляра, който го води, така и на анализатора, който трябва да 
изследва голям обем от информация.

Експертните оценки са метод, който основно се прилага за анализ 
на длъжности, които не са съществували, и когато се създават нови орга-
низации. Това е и причината да се използва значително рядко. Експертни 
оценки се дават от специалисти, които притежават детайлно познание за 
определена работа, за технологията на производствения процес и начини-
те, по които трябва да се изпълняват работните процеси и дейности. Често 
при провеждане на анализ на длъжностите изпълнителите или запознати 
надзорници на изпълнителя се наричат експерти по предметна област. Те 

21 Holand, A. M., P. M. Muchinski. Assessment of the structural validity of Holland’s model 
with job analysis (PAQ) information. – In: Journal of Applied Psychology, 1991, pp. 75-80.
22 Arvey, R. D., M. E. Begalla. Analyzing the home-maker job using the Position Analysis 
Questionnaire PAQ. – In: Journal of Applied Psychology, 60, 1975, pp. 513-518.
23 Harvey, R.J., R. S. Lozada-Larsen. Influence of amount of job descriptive information on 
job analysis rating accuracy. – In: Journal of Applied Psychology, 73, 1988, pp. 457-461.
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могат да осигурят на анализаторите на длъжността допълнителна инфор-
мация чрез интервюта или проучвания.

Понякога, за да се направят по-точни анализи, анализаторите правят 
опит да изпълнят дейности и/или операции, които извършват изпълните-
лите, за да получат по-ясно разбиране за работата и за начина, по който тя 
се изпълнява. Този метод за анализ на длъжности се нарича „направи го 
сам“. Анализиращият длъжността сам изпълнява конкретни задачи, за да 
се опита да разбере каква е сложността на изпълнение, какви евентуални 
способности се изискват и колко време отнема изпълнението на работата.

Проблемни при този метод могат да бъдат компетентността и подго-
товката на анализатора спрямо дадената длъжност. Недостатъчната под-
готовка ще доведе до лошо представяне, което впоследствие би създало 
предпоставки за преувеличаване на трудностите при изпълнението на ра-
ботата.

Проучването на справочници и документи е свързано с изследва-
не на документация от организационни схеми, резултати от предишни 
анализи на длъжностите, технически справочници, проучване на тех-
нологичния и управленските процеси, обучаващи материали, отчети от 
данни за състоянието и развитието на организацията. Проучването на 
състоянието и тенденциите в развитието на организацията е особено 
важен момент, защото в процеса на развитие дейността се променя или 
видоизменя и поради това състоянието и съдържанието на всички или 
на дадени длъжности се променят от гледна точка на промените в орга-
низацията. Понякога отпадат длъжности и се сформират нови от друг 
характер, което основно е свързано с промяна в технологиите. Тук е 
важно да се спомене, че проучването на документи и справочници е 
свързано и с научнообосновани принципи, правила и норми, изискващи 
изучаването на съответните справочници и документи. Към проучва-
нето на справочници и документи се отнасят както детайлното запоз-
наване с технологичните процеси при изпълнение на длъжността, така 
и анализът на управленските и административните процеси, касаещи 
изпълнението на дадената длъжност.

Методите за анализ на длъжности често се използват в различни ком-
бинации. Въз основа на тях се придобива информация, която служи и за 
усъвършенстване на дейностите във всички подсистеми от системата за 
управление на човешките ресурси. Практиката при анализа на длъжности 
показва, че използването на един метод не е достатъчно, когато искаме да 
придобием информация с висока степен на точност. Всеки допълнителен 
метод допълва точността на получените в анализа данни. 
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Добре е да се обърне внимание и на факта, че съществува потенциал-
на възможност за възникване на грешки или неточности, които могат да се 
проявят, тъй като както анализаторите, така и изпълнителите и експертите 
са хора и, съзнателно или не, могат да допуснат грешки. Моргесън и Кем-
пиън са изследвали потенциалните източници на неточности в анализа на 
длъжностите. Очертали са 16 източници за възможно допускане на греш-
ки, свързани с три типа проблеми: невнимание и слаба подготовка на ана-
лизатора; предубеденост, свързана с надценяване или подценяване на едни 
задачи или длъжности за сметка на други; информационно претоварване, 
свързано със сложността на някои типове работа.24

За да се избегнат неточностите при анализа на длъжностите, е важно 
да се използват подходящите методи. Необходимо е да се подберат най-до-
брите начини и процедури за анализ на работата, затова първо трябва да 
се направи цялостен преглед на дейността на организацията и дейностите, 
които се осъществяват в нея, свързани с постигане на заложени цели. Този 
общ преглед се прави, като се прилагат два основни механизма – карта на 
организационната структура и карта на дейността. Посредством кар-
тата на организационната структура (организационна схема) се постига 
общ поглед върху разположението на отделните длъжности и характера 
на техните взаимоотношения по вертикала и хоризонтала. Карта на дей-
ността (процеса) е техника от индустриалния инженеринг, при която се 
анализират процеси и операции, след което се прави баланс на дейността. 
Това впоследствие създава възможност за проектиране на длъжности, кои-
то подпомагат достигането на целите на организацията и същевременно 
удовлетворяват потребностите на хората, които ги заемат. 

След като е взето решение какви методи ще се използват, се преми-
нава към набиране на необходимата информация. Конкретните стандарти-
зирани методи за анализ на длъжностите подпомагат анализаторите. В за-
висимост от целите на анализа методите могат да се използват по отделно 
или в различни комбинации. 

Ливайн, Аш, Бенет и Хол са провели поредица от проучвания, свър-
зани с изследване и сравнение на различните методи за анализ на длъж-
ности от гледна точка на тяхната точност, ниво на детайли и рентабилност. 
Проучванията са установили, че Въпросникът за анализ на позицията дава 
по-ограничена информация, тъй като се използва за анализ на много и раз-
лични длъжности, но в замяна на това е по-рентабилен и по-лесен за из-

24 Morgeson, F., M. Campion. Social and Cognitive Sources of Potential in Job Analysis.  
– In: Journal of Applied Psychology, 1997, pp. 627-655.
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ползване от другите методи.25 Може да се каже, че Въпросникът за анализ 
на позицията може да се прилага и от специалисти в организациите, докато 
за останалите методи е необходим професионално обучен анализатор на 
длъжности.26 

Когато се правят сравнения между анализи на различни типове длъж-
ности с някой от конкретните методи, е необходимо анализаторът да бъде 
предпазлив, когато интерпретира стойностите на цифрови скали. За да не 
се допускат недоразумения, освен интерпретирането на цифровите скали 
е необходимо да се въведе и качествена оценка, т.е. да се оценява относи-
телната важност на задачите, включително относителната важност на раз-
личните длъжности.27

Когато се прави сравнение между методите за анализ на длъжности, 
не може да се каже, че има най-добър метод. Изборът на методи зависи от 
целите на анализа, от характера на дейността на организацията и от умени-
ята на анализаторите. Обученият анализатор е в състояние да ползва един 
или комбинация от няколко метода, за да направи добър анализ на длъж-
ността. В действителност по-детайлен и/или по-надежден анализ би могъл 
да се получи, когато се използва комбинация от методи, а не се разчита 
само на един метод.

25 Levine, E. L., R. A. Ahs, N. Bennet. Exploratory comparative study of four job analysis 
methods. – In: Journal of Applied Psychology, 65, 1980, pp. 524-535.
26 Levine, E. L., R. A. Ahs, H. Hall, F. Sistrunk. Evaluation of job analysis methods by 
experienced job analysts. – In: Academy of management Journal, 26, 1983, pp. 339-347.
27 Harvey, R. J. Job analysis, Handbook of industrial and organization psychology (2ed ed.), 
1991, pp. 71-163.
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ВЗАИМОВРЪЗКА НА АНАЛИЗА НА ДЛЪЖНОСТИТЕ  
С ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕФЕКТИВНА ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Как да се изгради и промени организационната структура са основ-
ни решения, които трябва да се вземат в организациите. Персонал с какво 
количество и с какви качества ще се наеме на работните места (новона-
значени или работещи вече в организацията, но неработили на определена 
длъжност) зависи от отговора на въпроси като ,,Какво се предполага да се 
извършва на дадена длъжност?“ и ,,Какви хора ще могат да я заемат?“. 
Анализът на работата е основополагащ процес, при който, преминавайки 
през определени проучвания, се дават отговори на тези въпроси. 

Организационното структуриране и преструктуриране е една от не-
прекъснато изучаваните области в мениджмънта от възникването на органи-
зациите до наши дни. Това е така, защото в рамките на структурата, изграде-
на в организацията, се осъществява управленският процес. Извън организа-
ционната структура не може да се говори за организация и управление.

Динамичната обществено-икономическа среда, в която функциони-
рат съвременните организации, предопределя необходимостта от непре-
къснато изучаване на организационните структури с оглед разкриване на 
възможности за тяхното усъвършенстване и повишаване на ефективността 
от дейността им. Практиката е доказала, че съществуват много и разно-
образни модели, всеки от които може да бъде подходящ при условие, че 
„структурата следва мисията и стратегията, интегрира по най-подхо-
дящия начин различните видове труд (управленски, иновационен и опера-
тивен) и е ориентирана както към целите на организацията, така и към 
хората в нея, защото те са най-ценният капитал на всяка организация“28.

В условията на високо равнище на неопределеност на средата, в коя-
то функционират съвременните организации, за стратегическото управле-
ние е предизвикателство да изгради организационна структура, ориенти-
рана както към реализиране целите и задачите на компанията, така и към 
постигане на удовлетвореност у работещите, „като им предостави при-

28 Дракър, П. Мениджмънт – задачи, отговорности, практики. София: Класика и стил, 
2003, с. 510.
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влекателни точки за идентификация“ 29. Този процес е важен и нелек, той 
изисква познаване на етапите на организационно структуриране и прес-
труктуриране и правилното им прилагане в практиката.

„В съвременния мениджмънт има три гледни точки на съотношение-
то между структурата като механизъм за координация и целевата подсис-
тема на организацията. Първата, която принадлежи на Питър Дракър, се 
състои в това, че структурата е вторична по отношение на целите и стра-
тегията на организацията. Другото гледище е, че и структурата, и стра-
тегията (целите) могат да се формират и развиват едновременно. Третият 
подход (Томас Питърс) застъпва идеята, че структурата е първична и на 
нейна основа се формират целите на стратегията“.30 Най-често прилага-
ният в практиката модел е структурата да следва целите и стратегията на 
организацията. Питър Дракър подчертава, че „организацията не започва 
със структурата, а с тухличките за нейното изграждане“.31 За да се изгради 
структурата на организацията, трябва:

– да са формулирани политика и стратегия, които ни показват към 
какво ще се стремим;

– определените цели да бъдат постижими и ясно формулирани;
– да бъдат взети решения с какви действия ще се постигат целите;
– дейностите да бъдат разпределени правилно на основни и под-

държащи;
– да се групират дейностите по длъжности;
– да се вменят пълномощия във всяка длъжност;
– големина на подразделенията в организацията да се определи спо-

ред възприет принцип – функционален, структурен, системен или комби-
нация от тях;

– да се уточнят и координират връзките и взаимоотношенията между 
всички длъжности.

Практическото осъществяване на тези дейности е трудно, а изграж-
дането на подходящата организационна структура за дадена организация е 
проблем, чието решаване в съвременните условия започва от навлизането 
в същността на организационната функция, определянето на нейното съ-
държание и въвеждането ѝ в дейността.

В съвременната теория за управление е възприето като постулат, че 
планирането, организирането, контролът и мотивирането са функции на 

29 Вълканова, А. Управление на комуникацията със служителите в корпоративния 
брандинг. – В: „Реторика и комуникации“, 2017, № 29. http://rhetoric.bg/        
30 Велкова, Л. Административен мениджмънт. София: Софттрейд, 2008, с. 131.
31 Дракър, П. Мениджмънт – задачи, отговорности, практики…, с. 512.
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стратегическото управление. Като една от тях „предназначението на орга-
низационната функция е да координира усилията посредством проектира-
нето на структура от отношения на задачи и пълномощия“.32

Когато се изучава функцията организиране, е важно да се обърне 
внимание на това, че понятието ,,организация“ се разглежда в четири сми-
съла: като система, като структура, като функция и като състояние.

Като система ,,организацията“ е основна подсистема на обществото 
и икономиката. В този смисъл организациите могат да бъдат: стопански, с 
нестопанска цел, фирми, училища, болници, министерства, ведомства и т.н.

Разбирано като структура, понятието ,,организация“ е създаване на 
определено разположение с определени взаимодействия и взаимовръзки 
на частите (елементите) на едно цяло.

,,Организацията“ като функция (дейност или процес) в теорията и прак-
тиката се разбира като определяне на набор от логически и последователни 
методи за прилагане на дейности, чрез които се създава подреденост в дадена 
система, като всички действия са ориентирани към поддържане на необходи-
мото равновесие между зададена съвкупност от елементи, поставянето им в 
съответен ред и установяването на определени отношения между тях. 

Като състояние ,,организация“ е възприятието за равнището на органи-
зираност вътре в системата. Например „добра“ или „лоша“ организация оз-
начава, че състоянието на създадения ред се възприема като добро или лошо.

Интерпретациите относно разбирането на понятието ,,организация“ са 
взаимно свързани в практиката на мениджмънта. Тяхното разграничаване е 
по-скоро теоретично, за да може при изследване или изучаване на конкретни 
области вниманието да се насочи към определена проблематика. Изследва-
нето на всички аспекти на функцията „организиране“ е представлявала и 
продължава да представлява сериозен интерес за управленската наука.

В литературата има множество определения за организиране, но оно-
ва, което обхваща цялостната идея на организирането като функция (дей-
ност или процес), гласи: „Организационната функция се състои от процеса 
на раздробяване на общата задача на индивидуални задължения, включ-
ващи и делегирането на пълномощия за тяхното извършване, и от послед-
ващото обединяване на тези задължения в подразделения и отдели, които 
имат оптимални размери в съответствие с определени принципи“.33

Интерпретирането на това определение насочва вниманието към раз-

32 Донали, Д., Д. Гибсън, Д. Иванчевич. Основи на мениджмънта. София: Отворено 
общество, 1997, с. 162.              
33 Пак там.
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граничаване на няколко основни елемента на организационната функция, 
които от своя страна са набор от дейности в рамките на отделни процеси, 
които трябва да се изучат поотделно, но трябва да се прилагат системно и 
цялостно в практиката. Всеки от елементите на организационната функция 
може да се разглежда и като етап на организационното структуриране и 
преструктуриране.

Много важен проблем от практическа гледна точка за реализиране на 
процесите от организационната функция е ясното осмисляне на важност-
та, точното и последователното прилагане на всеки от етапите на единния 
процес на организационното изграждане. Първият е анализ на дейности-
те, които трябва да се извършат. Вторият – делегиране на пълномощия. 
През третия етап се определят подходящите за организацията принципи, 
въз основа на които дейностите се групират по отдели. На четвъртия се 
вземат решения относно определянето на оптималния брой длъжности 
във всеки отдел.

Висшето ръководството може да променя организационната струк-
тура в съответствие с целите на организацията. Промените обаче трябва 
да следват основните принципи и методи за организационно изграждане, 
според които се конструират различни модели на структури. Както в теори-
ята, така и в практиката се смята, че не съществува един-единствен модел 
на най-добра структура. Конкретен модел може да бъде най-подходящ за 
дадена организация към определен момент, но за една и съща организация 
през различните периоди от нейното развитие могат да бъдат подходящи 
различни организационно-структурни модели. Проектирането на най-под-
ходящата организационна структура, която да подпомага постигането на 
поставените към определения момент цели, е едно от предизвикателствата 
пред стратегическото ръководство. 

Изграждането на ефективна структура предполага първо да се анали-
зират всички извършвани в организацията дейности. Това е първият етап 
от организационната функция, който включва два процеса: анализ на 
длъжностите и проектиране на длъжностите. Това са процеси с осно-
вополагаща роля за формиране на ефективна организационна структура, 
която от своя страна създава предпоставки за постигане целите на органи-
зацията. Ефективното изграждане и преструктуриране на организационна 
структура е невъзможно без: 

– изследване на съдържанието на трудовите функции, задачите и за-
дълженията, които се изпълняват;

– умения за съотнасяне и групиране на отделните трудови функции;
– умения за групиране и систематизиране на отделните задачи и за-
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дължения в трудови функции;
– умения за групиране и систематизиране на трудовите функции в 

работни процеси;
– познаване на техниките за групиране на задачите и дейностите по 

характер и сложност;
– познаване на стопанските, административните и управленските 

дейности и процеси, които е необходимо да се осъществяват;
– познаване на обхвата и технологията на производствения процес;
– умения за координиране на взаимодействията на всеки от процеси-

те и дейностите с останалите процеси и дейности в организацията.
Изследването на всички посочени процеси и дейности се обхваща 

задълбочено и детайлно от теорията и практиката по анализ и проектиране 
на длъжности. Те имат основополагаща роля за изграждане на работещ 
модел на структура, защото посредством тяхното осъществяване се иден-
тифицират задачите, дейностите, процесите и функциите, както и техните 
взаимовръзки, което предоставя възможност да се определят и конкретни-
те приноси на всяка дейност, процес или функция за производителността 
на организацията. Информацията, придобита чрез анализа на длъжности-
те, е стабилна основа за проектиране на ефективна структура, ориентирана 
към достигането на цели. 

Изборът на най-добрите начини и процедури за проектиране на 
длъжностите е следствие от направен системен и цялостен преглед на дей-
ността на организацията, в рамките на който са определени дейностите за 
изпълнение, разпределени са съответните дейности към конкретни длъж-
ности, посочени са изискванията, резултатите и пълномощията на всеки от 
изпълнителите. Проектирането на длъжностите в голяма степен зависи от 
специализацията. В икономическата теория е доказано, че специализация-
та на труда води до повишаване на продуктивността. Затова този принцип 
следва да се спазва при разпределяне на дейностите по длъжности, за да 
могат да се изпълняват задачите и да се достигат целите на организацията.

Във всяка организация се решават множество задачи. Без ясното им 
разпределение всеки сътрудник ще изпълнява само тези, които му допадат, 
което предполага, че винаги ще остава и несвършена работа. Това би въз-
препятствало постигането на организационните цели. За да не съществуват 
такива ситуации, ръководството разпределя задачите между своите сътруд-
ници. Това разделение в теорията е определено като процес на делегиране 
на пълномощия и се отграничава като втори етап на организационната 
функция. В теорията пълномощията се дефинират като юридическо или ор-
ганизационно санкционирано право да се вземат решения без одобрението 
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на по-висшестоящ мениджър.34

Когато дадена задача не бъде делегирана на никого от сътрудниците, 
ръководителят трябва да я изпълни сам. Делегирането на пълномощия има 
важно значение в мениджмънта, нещо повече – „разпределянето на властта 
е неизменна характеристика на успешните и гъвкави организации“35, но се 
оказва, че е сред най-неправилно прилаганите концепции в практиката.

Изпълнението на задачи в организацията се разпределя на конкрет-
ни длъжности. Сътрудниците отговарят за качественото им изпълнение. 
При наемане на работа се сключва договор с организацията за определена 
длъжност, което означава, че всеки носи отговорност за делегираните му 
задачи пред онзи, който го е упълномощил да ги изпълнява. Важно е да се 
осъзнае, че делегирането се реализира само в случая на поемане на пъл-
номощия и отговорността не може да бъде делегирана.36 Всяко лице с де-
легирани пълномощия носи отговорност за изпълнение на задачите. Това 
означава, че не е задължено да изпълни лично всички задачи. То може да 
ги възложи за изпълнение на някой друг, но отговорността за качеството на 
изпълнение се поема от него. 

След като в процеса анализ на длъжностите са изяснени задачите, за-
дълженията и отговорностите, а в процеса на проектиране на длъжности- 
те задачите и задълженията са групирани в трудови функции, в етапа на 
делегиране на пълномощия на изпълнителите се предоставят права да из-
вършват определени дейности и процеси.

В третия етап от организационната функция – групиране по отде-
ли, отделните тухлички от сградата на организационната структура се под-
реждат по местата им. След като общите за организацията дейности вече 
са разпределени по длъжностите и са определени пълномощията, длъж-
ностите се групират в отдели. Колкото по-малка е организацията, толкова 
по-лесно е групирането. Колкото повече броят на длъжностите нараства, 
толкова по-сложно става групирането им по отдели. 

В теорията и практиката са възприети два основни начина за групи-
ране на длъжностите по отдели – според резултатите от дейността и 
според разпределението на вътрешните операции. Когато се ориентираме 
към групиране според резултатите от дейността, за основа се използ-
ват продуктът, купувачът и географското разположение. Разпределянето на 

34 Донали, Д., Д. Гибсън, Д. Иванчевич. Основи на мениджмънта…, с. 166.
35 Valkanova, A. Corporate Culture as Factor for Organization’s Resilience. – In: Economic 
Studies, 2019, № 5, vol. 28, p. 96.
36 Ангелов, А. Основи на управлението. София: Университетско издателство 
„Стопанство“, 1999, с. 165.



35

отделите според произвеждания продукт изисква структурата да се орга-
низира въз основа на обединяването на всички дейности за изработване на 
определен продукт. Разпределянето на отделите според купувачите изиск- 
ва групиране на дейността на базата на обслужваните клиенти. Групиране-
то в отдели въз основа на географски признак е в съответствие с територи-
алното местоположение.

Когато е избрано групиране на длъжностите, ориентирано според въ-
трешни операции, отделите могат да се обособят по функционален прин-
цип или според процесите на производство. Функционалният принцип е 
най-често използваният в практиката. При него длъжностите се групират 
според основните функции от производството – маркетинг, финанси, чо-
вешки ресурси, логистика, производство и т.н. Функционалният принцип 
се прилага и в почти всички институции от обществения сектор.

Всеки от посочените начини за разпределяне на длъжностите в отдели 
има предимства и недостатъци. Не може да се каже, че някой е най-добрият. 
За да се определи най-подходящият за дадена организация принцип за струк-
туриране на длъжностите в отдели, трябва да се отговори на три въпроса37:

– Кой начин на групиране на длъжностите ще даде максимални въз-
можности за използването на специални познания?

– С кой начин на групиране на длъжностите ще е възможно да се 
ползват оптимално наличните технически средства?

– Кой начин на групиране на длъжностите ще предостави възмож-
ност за най-надежден контрол и координация на процесите и дейностите?

Отговаряйки на тези въпроси, ръководствата на организациите ще 
могат да оптимизират структурирането на длъжностите по отдели и в отде-
лите по най-подходящия начин, насочен към постигане на организацион-
ните цели.

Информацията, придобита в процеса анализ на длъжностите, може 
да подпомогне обособяването на основните и поддържащите функции, 
които се осъществяват в организацията, като същевременно изследването 
на работата на изпълнителите на всички длъжности дава ясна представа за:

– общите и специализираните познания, които са необходими за из-
пълнение на трудовите функции;

– видовете технически средства, необходими при изпълнение на кон-
кретни длъжности; достатъчни ли са наличните технически средства и как 
е оптимално да се използват и разположат;

– отговоря ли разпределението на трудовите задачи и задължения на 

37 Донали, Д., Д. Гибсън, Д. Иванчевич. Основи на мениджмънта…, с. 175.
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изискванията на техническите средства, т.е. достатъчен ли е персоналът, 
който по техническа документация следва да обслужва оборудването;

– съществуващите взаимовръзки между изпълнителите на отделни 
трудови процеси и дейности, както и за необходимостта от преструктури-
ране на някои или всички взаимодействия.

Без цялостен анализ на тази информация е невъзможно подобрява-
нето на координацията при изпълнение на трудовите функции във всички 
процеси и дейности и осъществяването на надежден контрол.

След като длъжностите са структурирани по отдели, се премина-
ва към последния, четвърти етап на организационната функция – оп-
ределяне големината на отделите. За обслужване на специфични ор-
ганизационни функции са определени различни количества длъжности 
във всеки от отделите. Когато функцията може да се изпълни от няколко 
души, не е трудно да се обособи отдел, но когато изпълнението на даде-
на функция предполага да се изпълнява от повече хора, се изисква да се 
определят големината и броят на частите в даденото подразделение. Това 
зависи от броя пряко подчинени на един ръководител в контекста на две 
измерения – ниво на контрол и сложност на задълженията. При равни 
други условия за всеки ръководител ще е по-лесно да управлява пет, а не 
десет или повече подчинени.

Нормата или мащабът на управляемост се определя според броя 
изпълнители, непосредствено подчинени на един ръководител. Тя е раз-
лична за всяка организация и зависи от броя на йерархичните нива и от 
лицето, което заема ръководната длъжност. В литературата са обособе-
ни много фактори, от които зависи мащабът на управляемост, чието въз-
действие е изследвано в практиката на различни по вид и характер органи-
зации. Някои от основните изследвани фактори, от които зависи нормата 
на управляемост, са: вид на задачите в зависимост от природата и продъл-
жителността им; наличие на писана технология; характер на контрола над 
изпълняваните задачи; обем на неподдаващите се на делегиране задачи; 
териториално разположение на ръководните звена; наситеност с техника; 
важност на реализираните от ръководното звено задачи; равнище на упра-
вление в организационната структура; наличие на спомагателен персонал; 
квалификация на подчинените; стил на управление; текучество.38

Повечето от посочените фактори са обективни, т.е. не са зависими от 
личността на ръководителя или на неговите подчинени, а са ориентирани 
към спецификата на задачите, които трябва да се решават в отделното под-

38 Ангелов, А. Основи на управлението..., с. 94.
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разделение или в организацията като цяло. Има и фактори от изследваните, 
които са субективни, и тяхното влияние трябва да се отграничи. Когато се 
анализират факторите при определяне нормата на управляемост, е жела-
телно да се елиминира въздействието на субективните фактори и внима-
нието да се концентрира към обективните, тъй като например при смяна 
на ръководител може да се окаже, че нормата на управляемост не отговаря 
на способностите на новоназначен или ги надвишава. Това би довело до 
необходимост от промяна в структурата.

За да изпълнява функциите си, ръководителят трябва да има опти-
мален брой подчинени. Когато са повече от оптималното, ръководителят 
не е в състояние да извършва качествено своята работа, защото за опреде-
леното време нито може да общува с всички, нито да ги контролира. При 
надвишена норма на управляемост всичко се свежда до индивидуалните 
способности на ръководителя и най-вече до способността му да делегира 
пълномощия и да управлява чрез цели.

Изследванията на нормата на управляемост могат да установят дали 
броят на пряко подчинените е оптимален за дадена длъжност. Когато се 
открият несъответствия между оптималния и действителния брой подчи-
нени, следва да се предприемат структурни изменения. Съществуват про-
тиворечия по въпроса за оптималния брой подчинени на един ръководител, 
но повечето автори се придържат към цифрите от 5 до 7 пряко подчинени.

Изследването на сложността на трудовите задължения и нивото на 
контрол спрямо конкретни изпълнители на длъжности в организацията е 
част от процеса анализ на длъжностите. Данните, получени от изследва-
нето на работата, могат да подпомогнат класифицирането на длъжностите 
не само според сложността на трудовите функции и равнището на контрол, 
но и по други признаци, като трудови задължения и отговорности, по ли-
ния на властта или по линия на поведенчески изисквания. Класифицира-
нето на длъжностите е процес на определяне на мястото на длъжността в 
клас, род или група сходни работи. При класификацията на длъжностите в 
организацията се определя мястото на длъжността според: съдържанието 
на трудовите задачи и задължения, равнището на отговорност, ролята и 
функциите на длъжността за достигане на организационните цели. Класи-
фикацията на длъжностите е важна и за определяне на възнагражденията, 
защото за позициите с по-ниски равнища на отговорност и подпомагащи 
основната дейност функции възнаграждението е по-ниско, докато за пози-
ции с по-високи равнища на отговорност и за изпълнители на основните 
производствени функции възнаграждението е по-високо.

Изследователският интерес към изграждането и усъвършенстването 
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на организационните структури е непрекъснат. Теоретиците и практиците 
в мениджмънта непрекъснато изучават и изследват възможностите за усъ-
вършенстване на организационните структури, защото те са и елемент от 
системите за управление. Според проф. Лидия Велкова „Организационна-
та структура на управление е цялостна съвкупност на свързани помежду си 
с информационни връзки елементи на субекта и обекта на управление. Тя 
отразява строежа на системата за управление на организацията (...), следо-
вателно под организационна структура се разбира логически взаимосвър-
зани отношения между функционалните области и равнищата на управле-
ние, създадени за най-ефективно постигане на целите на организацията“.39 
Ето защо организационното структуриране изисква изпълнение на дейнос-
ти за проектиране и препроектиране на определена структура от взаимоот-
ношения на задачи и пълномощия с цел да се постигне координация между 
извършваните дейности от индивидите и групите в организацията. Длъж-
ностите в структурата могат да се разпределят в различни комбинации, но е 
важно това да подпомага постигането на целите. Анализът на длъжностите 
е средство, което предоставя базова информация за състоянието и съдър-
жанието на работата, на процесите и дейностите, които се осъществяват в 
организацията, и на взаимовръзките и взаимодействията на изпълнителите 
на длъжностите с други изпълнители в организацията, както и с клиенти, 
доставчици на ресурси и институции. Данните от анализа на длъжностите 
са основополагащи и следва да се използват при структуриране и групира-
не на длъжностите в процеса на организационното изграждане.

Практиката е доказала, че не съществува универсален модел на иде-
ална организационна структура. Начинът на изграждане на организацион-
ната структура е зависим от етапа на жизнения цикъл, в който се намира ор-
ганизацията, и от целите, които се стреми да достигне. Организационната 
структура може да бъде лоша или неподходяща, когато поради неправилно 
структуриране на елементите на организационната функция се възпрепятс- 
тва постигането на организационните цели. Организационната структура 
може да бъде оптимална – такава, която има за основна цел да подпомогне 
успешното функциониране на организацията. Според Питър Дракър „до-
брата организационна структура не гарантира добро функциониране. Но 
лошата или неподходяща организация пречи на работата, а най-сигурната 
проверка на организационната структура е именно работата“.40 Освен това 
неподходящата организационна структура води към загуби, разпадане на 

39 Велкова, Л. Административен мениджмънт. София: Софттрейд, 2008, с. 147.           
40 Дракър, П. Мениджмънт – задачи, отговорности, практики…, с. 535.
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организацията или непрестанна реорганизация. В непрестанните реорга-
низационни процеси се разпиляват ресурси, които биха могли да се вложат 
за други цели. Поради това всяка структурна промяна трябва да бъде добре 
обмислена, да се основава на изследване на работните процеси, трудовите 
функции и дейности, както и да е съобразена с теоретичните постановки и 
добрите практики на организационното структуриране. 
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ПРОБЛЕМИ ПРИ ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ   
НА АНАЛИЗ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ

Постигането на хармония и съвместяване на личния и професио-
налния живот на хората в модерната организация предполага дейността 
да бъде така организирана, че всеки човек да вижда смисъл в това, което 
върши, и да е удовлетворен от труда си. За да успеят ръководителите да 
постигнат такъв ефект или поне да се доближат до него, обикновено се 
обръщат към факторите, които мотивират персонала. Оказва се, че това е 
недостатъчно, защото основен демотивиращ фактор е недобрата организа-
ция на трудовите задачи и задължения в длъжността. Такъв проблем може 
да бъде установен по различни начини, но един от най-точните е посредс- 
твом системен анализ на труда на длъжностите, чрез който може да се 
идентифицират състоянието и съдържанието на трудовите задачи и задъл-
жения в длъжностите. Информацията от анализа може да бъде основа за 
преструктурирането на трудовите дейности и задачи по начин, удовлетво-
ряващ както целите на организацията, така и нарастващите изисквания на 
изпълнителите.

В Америка, Европа, Япония, Русия има наложени практики, докато 
в българските организации, особено от обществения сектор, разработване-
то и въвеждането на модели за анализ на длъжности е предизвикателство. 
При това освен липсата на практика е нужно да се преодолеят непознава-
нето на процеса и неразбирането на необходимостта от прилагането му за 
повишаване на продуктивността и оптимизиране на разходите за труд.

Анализът на длъжностите е трудоемък процес, изискващ достатъчно 
време за реализиране, специализирани познания и обучени анализатори. 
При осъществяването му е възможно да възникнат проблеми, които трябва 
да се идентифицират, като ръководителите и специалистите по управле-
ние на човешки ресурси трябва да работят целенасочено за преодоляване и 
овладяване на възникналите проблеми.

Основните проблеми, които могат да се очертаят при подготовката 
и провеждането на анализ на длъжностите, могат да се обособят в четири 
основни категории: качество на съдържанието на получената информа-
ция, точност при описване на действителното състояние на длъжността, 
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равнище на подкрепа от страна на ръководителите и недоверие към ана-
лизаторите.

За ефективен анализ на работата от изключителна важност е качест-
вото на съдържанието на получената информация. Проблемите, които 
могат да възникнат и да отклонят анализатора от действителното състоя-
ние на длъжността, са свързани с точността и яснотата на получената 
информация, съзнателното или несъзнателното променяне на информа-
цията, планирането на времето за провеждане и точността на избрани-
те методи за придобиване на информацията.

Безспорно точността и яснотата имат критично значение за край-
ния резултат от анализа. Факт е, че работещият на конкретна длъжност 
най-точно знае какво трябва да върши. Проблемът е, че и най-добрите 
изпълнители невинаги успяват да обяснят работата си достатъчно ясно 
и подробно и като следствие – информацията, която се получава, чес-
то е недостатъчна. Поради липсата на възприети практики за анализ на 
работата у нас хората възприемат набирането на такъв тип информация 
като натоварващо, досадно хрумване на някой ръководител. Една от при-
чините за този ефект е, че изпълнителите не са обучени и подготвени да 
дадат достатъчно качествени данни. Също така трябва да се отбележи, че 
недостатъчната подкрепа от страна на специалистите по човешки ресур-
си и ръководството е фактор, който оказва въздействие спрямо точността 
и пълнотата на предоставяните данни за изпълняваната работа. Колкото 
и да е трудно за възприемане, трябва да се отбележи и още един факт 
– дори и някои от специалистите по човешки ресурси не са достатъч-
но наясно какво е съдържанието и каква е ролята на процеса анализ на 
длъжностите за доброто функциониране на системата за управление на 
човешките ресурси и за организацията като цяло.

Негативното отношение на работещите е провокирано най-вече от 
незнанието какви са целите за набиране на информацията. Това е и най-чес-
тата причина за съзнателно или несъзнателно подаване на неточна, не-
ясна, недостатъчна или деформирана информация. Попълването на въ-
просниците, дневниците или отговорите в интервю описват работата, но не 
изясняват подробностите за нейното изпълнение. Поради това вероятност-
та да се получат недостатъчни, неясни, а понякога и неточни данни е голя-
ма. Работещите притежават способностите да изпълняват добре работата 
си, но не са в състояние да я обяснят.

Подозренията, че проучвания от различен тип могат да доведат до 
нежелани за изпълнителите промени подтикват някои от проучваните да 
подават (съзнателно или неволно) грешна информация. Отделни работе-
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щи дават факти, които са в техен интерес. Други, които смятат, че техните 
усилия са недостатъчно оценени, в стремежа си да направят впечатление 
подават друг тип данни, които не касаят изпълнението на длъжността, а тях 
самите. Някои служители искат да бъдат по-високо оценени и се концен-
трират в дейности, в които смятат, че са най-опитни и компетентни, като 
пропускат други, в които не се чувстват толкова сигурни. В такъв тип из-
следвания анкетираните са склонни да преувеличават значимостта на едни 
задачи или времето, необходимо за изпълнението им, и да игнорират други 
по свое усмотрение.

При използване на метода на наблюдение, когато се знае, че се про-
вежда изследване, темпото на работа се определя от изпълнителите, като 
те поставят акцент на претовареността, умората или потиснатостта от ра-
ботата си.

Друга причина, поради която е възможно да не се получи достатъчно 
качествена информация, може да се търси в продължителността на про-
веждане на анализа. Естеството на процеса анализ на длъжностите из-
исква при планиране на провеждането му да бъде определено достатъчно 
време за осъществяване, което означава, че за да се достигне до качествен 
краен резултат, е необходимо да се предвиди достатъчно време за всички 
дейности от целия процес. Когато сроковете, в които се провежда анализът, 
са кратки, хората нямат възможност да обмислят и да опишат точно какво 
правят, какво е по-важно от друго и колко време им отнема изпълнение-
то на конкретни функции и задачи. Също така има длъжности, които са 
по-устойчиви, и други, в които съдържанието на задачи се променя по-чес-
то във времето. Когато времето за провеждане на анализа е недостатъчно, 
изпълнителите често не съумяват да отговорят пълно и точно на въпросите.

Сериозен пропуск е проверката на достоверността и надеждността 
на получените данни. Това може да се случи, когато анализът се провеж-
да от недостатъчно обучени лица. Специалистите по анализ на длъжности 
винаги проверяват информацията, като подбират подходящи методи в за-
висимост от спецификата на дейността. Непрофесионалните анализатори, 
определени в организацията да участват в процеса на анализ, могат да про-
веряват достоверността на изведената информация, като се консултират с 
колеги, имащи отношение към длъжността, която се анализира, защото от 
такива хора винаги може да се получи допълнителна полезна информация.

Съдържанието и качеството на получената за анализ информация 
може да бъде ограничено от използваните методи и форми. Всеки от мето-
дите за изследване в някаква степен предопределя и ограничения. Дори и 
при използване на няколко метода съвместно може да не се получи жела-
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ното количество достоверна информация. В рамките на въпросника, интер-
вюто, хронометража при наблюдение времето за подаване на данни често 
е твърде ограничено и това е предпоставка за пропускане на някои аспекти 
от работата, най-често защото работещите точно в този момент не са се до-
сетили за тях. Голямото количеството въпроси във въпросника или интер-
вюто, краткото време за наблюдение или за попълване на дневници не само 
ограничава количеството данни, но влияе и върху тяхното качество, защото 
недостатъчното времето за описване на работата е предпоставка за липса 
на прецизност при обяснение на данните, които специалистите разбират, 
но анализаторите могат да възприемат по неправилен начин.

Трябва да се обърне сериозно внимание и на факта, че по време на 
анализ на длъжностите, работещите осмислят дейностите, които изпълня-
ват като цялостен трудов процес. Описването на чести, периодично повта-
рящи се и извънредни дейности, свойствени и несвойствени за длъжността 
дейности, индивидуална и групова работа, необходими професионални и 
личностни способности – всъщност са цялостно осмисляне на изпълне-
нието на работата. Това подпомага работещите не само да видят трудовите 
си функции в цялост, но и да разкрият неосъзнавани способности и/или 
пропуски в своите знания, умения и модели на поведение. 

Насочването на вниманието към същността на отделни елементи от 
дейността, идентифицирането на трудови функции, дейности, задачи и 
операции, както и разпределянето им във времето разкриват и възможнос-
ти да се установят проблеми в ефективното използване на работната сила 
в организацията. Например описването на ежедневните, периодичните и 
извънредните задачи може да покаже, че голяма част от времето се прена-
сочва към несвойствени дейности, като препланиране на отложени задачи, 
съгласуване на документи, нецелесъобразно продължителни съвещания, 
изчакване на началника и други подобни. Осъзнаването на начина, по кой-
то се използва работното време, може да бъде стимул за работещите да се 
опитват да го уплътнят по-пълноценно, но по този проблем ръководството 
е заинтересовано в по-голяма степен и трябва да предприеме съответните 
действия за оптимизиране на проблемни процеси и процедури на органи-
зационно равнище.

Точността при описване на действителното състояние на длъж-
ността е проблем, на който трябва да се обърне особено внимание. Преди 
провеждане на анализа трябва да бъде обяснено точно какви данни се из-
искват, защото често хората описват онова, което смятат, че би трябвало да 
правят, а не това, което в действителност работят. Това се получава основ-
но по две причини. Едната е свързана с неизяснената цел на процеса ана-
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лиз на длъжностите, вследствие на което хората смятат, че трябва да дадат 
идеи, за да се подобри работата им. По-сериозен проблем за организацията 
поражда втората причина, поради която работата не се описва точно – тя е 
свързана с недобре уплътнено работното време, заради което изпълнители-
те извеждат несъществуващи задачи или преувеличават времето, което им 
е нужно за изпълнение на действителните задачи. Съответствието на пода-
дената информация с действителната може да се провери чрез наблюдение, 
в което разминаването между описаното в работни дневници, интервюта и 
въпросници се съпостави с онова, което се вижда при наблюдение на ра-
ботата. Много често поради лични интереси или недостатъчен контрол се 
получава отклонение между описаните дейности и това, което се работи.

Друг начин за установяване на неточности в подадената информа-
ция е допитването до преките ръководители, които би следвало да познават 
дейността на изпълнителите и да коригират несъответствията на данните. 
В процеса анализ на длъжностите се установява: какво се работи на да-
дената длъжност – какви трудови функции и задачи се изпълняват; какъв 
резултат се очаква да бъде постигнат; какви са връзките и взаимодейст-
вията, които имат изпълнителите на длъжността с други изпълнители вът-
ре и извън организацията; какви изисквания има към изпълнителите на 
конкретна длъжност. Как се разпределя времето за изпълнение на зада-
чите, не е предмет на изследване на анализа на длъжностите. За да бъде 
точно описанието на длъжността, то задължително трябва да отговаря 
на реално извършваната работа, а не на начина, по който би трябвало 
да се върши. Необходимо е да се съпостави това, което се случва в дейст-
вителност, с това, което е планирано да се върши в организацията. В случа-
ите, когато се установят несъответствия, е необходимо да се предприемат 
коригиращи действия.

За да бъде ефективен анализът на длъжностите, важна роля имат 
както висшето ръководство, така и линейните ръководители. Подкре-
пата от страна на висшето ръководство се изразява както в разясняване 
важността на анализа на работата за определяне на реалното състояние на 
функциите и дейностите в длъжностите, така и в убеждаване на хората, че 
достатъчната и достоверна информация за работата ще бъде използвана за 
оптимизиране на длъжностите, чрез което ще се подобри балансът между 
организационните и социалните цели. Висшето ръководство често прене-
брегва тази важна подкрепа. Най-често анализът на работата се планира и 
осъществява от един специалист по човешки ресурси или от малка група, 
която носи отговорност за процеса. Подобна практика е погрешна, защото 
анализът на работата е ключова дейност и, когато не се извърши ефектив-
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но, води до създаване на проблеми при други функции и дейности – не 
само в управлението на човешките ресурси, но и в цялостния мениджмънт 
на организацията.

Основна роля за качеството на подадените данни имат преките ръ-
ководители. От това дали те са наясно с целите и смисъла на анализа на 
работата и дали осъзнават важността му зависи дали ще отстранят под-
чинените си от процеса на анализ, или ще ги стимулират да дават точни 
данни. Истината е, че качествен анализ на работата може да бъде направен 
само когато има добро взаимодействие между изпълнители, ръководители 
и анализатори на длъжностите, тъй като ръководителите познават дейност-
та и могат да установят много голяма част от деформациите в подадената 
информация.

Като се има предвид, че анализът на длъжностите като процес е 
познат предимно на специалистите по човешки ресурси, а голяма част от 
линейните ръководители изобщо не са наясно в какво се състои и какви 
са целите му, е доста трудно да се привлекат масово преките ръководи-
тели да участват ефективно в него. Често те го игнорират и го отнасят 
към маловажните въпроси, а също така не обръщат внимание и на резул-
татите от анализа на работата. Причините за това са свързани основно с 
неразбирането, че данните от анализа на работата могат практически да 
се използват както във всички кадрови функции, така и при вземане на 
други управленски решения.

Когато анализът на работата се осъществява от външна фирма или от 
хора без достатъчно опит в организацията, ръководителите се опитват да 
го изключат от своята програма, като го възложат на някого от подчинените 
си. Игнорирането на процеса на анализ на работата от страна на преките 
ръководители е сериозен проблем, защото точно от техните познания за 
дейността на подчинените им и за междуличностните отношения в екипи-
те зависи отстраняването на неточностите в подадената информация.

При осъществяване на процеса анализаторите се сблъскват и с про-
блема на недоверието към тяхната дейност. Хората, чиито длъжности са 
подложени на анализ, се опитват да установят защо анализаторите пра-
вят тези проучвания, каква е целта на въпросите, които им задават, защо 
нарушават личната им свобода, защо ги застрашават и т.н. Тези и други 
подозрения са предпоставка за укриване или умишлено променяне на по-
даваната информация. Работещите са убедени, че всякакъв вид анализи ще 
предизвикат впоследствие някакви минимални или по-мащабни промени, 
които биха могли да повлияят на начините за оценяване или заплащане, на 
работните практики, на нивата и формите на контрол, на схемите за кари-
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ерно израстване и обучение или на нещо друго. Като се имат предвид тези 
опасения на анализираните, за постигане на добър краен резултат анали-
заторът трябва да умее да вниква в същността на работата. В случаите, 
когато анализът се осъществява от работещи в организацията, които имат 
обща или по-конкретна представа от дейността, те трябва да се справят 
само с посочените подозрения. Когато анализът се осъществява от външни 
анализатори, освен с подозренията на анализираните, те трябва да могат 
да вникват и в работа, в която не са компетентни, да се запознаят с голя-
мо количество допълнителна информация за производствения процес, за 
управленските процеси, за формалните и неформалните отношения между 
изпълнителите на анализираните длъжности. За качествен анализ на длъж-
ностите, независимо дали се провежда от външен анализатор или от рабо-
тещи в организацията, е важно да се установят доверие и сътрудничество 
между анализатора и изпълнителите на анализираните длъжности. Позна-
ването и овладяването на посочените проблеми помагат да не се допускат 
грешки и да не се превърне процесът във формалност.

Практическите решения за преодоляване на очертаните пробле-
ми могат да се концентрират в следните основни направления: стимули-
ране на активното участие на ръководителите от всички равнища, като 
това включва и разясняване на целите на анализа; оценка на качеството на 
набираната за достатъчно време информация; определяне на подходящи-
те методи съобразно дейността и справяне с недоверието.

Когато изпълнителите на анализираните длъжности не са предвари-
телно подготвени и не им е изяснена целта на анализа, данните, които пре-
доставят могат да бъдат съзнателно или несъзнателно изопачени. Избягва-
нето на подобни проблеми може да се постигне, когато хората са правилно 
предразположени, за да предоставят точна и достатъчна информация. Тук 
ръководителите имат важна роля – те трябва да изяснят на работещите 
защо се прави този анализ и това, че резултатите от него не застрашават 
отделните изпълнители. В тази връзка е важно ръководителите на всички 
равнища да знаят каква е ролята на процеса и какви са ползите от него. 
Като се има предвид, че част от тях изобщо не познават процеса и неговата 
ключова роля за управлението на човешките ресурси, за организационното 
структуриране и за разработването на длъжностни характеристики в орга-
низацията, предхождаща стъпка трябва да бъде обучение на ръководите-
лите за ефективното им включване в процеса на анализ на длъжности.

Често при провеждане на анализ на работата не се разяснява на хора-
та какъв е смисълът на тази дейност и колко са важни точността и пълно-
тата на предоставяната от тях информация. Затова изпълнителите просто 
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попълват въпросник или отговарят на зададени от анализатор въпроси.
Получаването на достоверна информация от анализа на длъжностите 

предполага при осъществяване на процеса ръководството на организацията 
да обърне внимание дали са зададени подходящите въпроси, чрез които да се 
получат достоверни данни. Събраната информация, съотнесена към изследва-
нето на действителното положение на дейността на изпълнявана длъжност, е 
много интересна за изследване област и може да покаже различни проблеми 
при изпълнение на задачите, пропуски при управление на дейностите и/или 
отклонения от определените цели, от политиките по управление на персонала, 
от стандарти и т.н. Проблемите от този вид обаче не са предмет за изследване в 
процеса анализ на длъжностите, но по време на провеждането му могат да бъ-
дат идентифицирани. Когато ръководството има реално желание да установи 
наличието на проблеми от този характер, може да ги изведе, да ги системати-
зира и анализира паралелно с анализа на длъжностите или след приключва-
нето му. След това въз основа на съответните заключения да търси методи и 
средства за справяне с несъответствията и отклоненията.

Понякога поради различни причини получената информация не се 
проверява за точност и надеждност. Това може да обезсмисли процеса. 
Специалистите по анализ на длъжности използват механизми, чрез които 
проверяват информацията.

Проверката на данни най-лесно може да се направи чрез задаване 
на едни и същи въпроси на различни места и съпоставяне на получените 
от тях данни. Друг начин за проверка на информацията е допитване до 
преките ръководители, които познават работата на подчинените си. Също 
така може да се ползват и допълнителни методи. Например когато инфор-
мацията е придобита чрез въпросник, е възможно за данните, подложени 
на съмнение при анализа, да се проведе допълнително интервю, като въ-
просите се задават така, че да изискват обяснение: „Защо...?“, „Как... ?“, 
„Какво...?“ и т.н. При някои професии за уточняване на подадената от из-
пълнителите информация е възможно да се приложат и други методи – екс-
пертни оценки, „направи го сам“, наблюдение.

При организиране на анализ на длъжностите дейностите от него тряб-
ва да се планират така, че да са в удобно за изпълнителите на анализираните 
длъжности време. Също така е важно да се осигури достатъчно време за 
обмисляне и подробно описване на данните. Когато се провежда анализ на 
длъжности, ръководството трябва да го съгласува с натовареността на работ-
ния процес. В периоди на натоварена работа изпълнителите се концентрират 
върху дейността си и не се съсредоточават в анализа на длъжностите.

Когато за предоставяне на конкретни данни за длъжностите на изпълни-
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телите се дават само седмица – две, те рядко успяват да опишат точно харак-
тера на работата си и промените в съдържанието на длъжността си. Като се 
има предвид, че всеки изпълнява задълженията си и паралелно с това трябва 
да осмисли и информацията, която подава, ако периодът за предоставяне на 
данни е кратък, работещите, които подходят отговорно, ще трябва в по-малка 
или по-голяма степен да загърбят трудовите си задължения. За да не се стига 
до такъв избор – трудови задължения или подаване на точни, подробни и ясни 
данни за анализа, ръководството трябва да предвиди достатъчно време за на-
биране на информация, за да може хората да я осмислят и опишат паралелно 
с изпълнение на трудовите си задължения. Трудно е да се каже точно колко 
време се изисква за описване на данните от страна на изпълнителите, защото 
това е свързано както с индивидуалните им способности да опишат дейността 
си, така и с методите, които се използват при анализа.

Някои изследователи (Деслер, Моргинстън, Ливайн, Армстронг, Козлова, 
Филина, Дроздов) смятат, че е целесъобразно анализът на длъжностите да се 
осъществява ежегодно, като описването и самонаблюдението на работата могат 
да бъдат вписани като изискване в длъжностните задължения – това все още се 
случва изключително рядко в практиката. Започва да придобива популярност 
и идеята при атестиране да се оценява и приносът на работещите за подадени 
пълни, точни и достоверни данните за анализа на работата. Това е свързано с все 
по-широко застъпените през последните години модели на оценяване, при кои-
то се правят самооценки. Счита се, че сам по себе си такъв подход би подобрил 
качеството на получената за анализа на длъжностите информация.

Изборът на подходящия метод за анализ на длъжностите е много важен 
за крайните резултати от анализа. Добре е да се направи и консултиране с рабо-
тещите чрез какъв метод предпочитат да дават информация. Когато има много 
изпълнители и те очакват анонимност, обикновено се прибягва до въпросници. 
Когато хората не са особено наясно какво трябва да правят, те обикновено изби-
рат интервю, в което анализаторът задава помощни въпроси, или предпочитат 
наблюдение, но то би могло да се приложи само когато длъжността го позволява. 

Прилагането на сложни и скъпи методи за анализ на длъжностите, 
когато това не е необходимо, и/или въвеждане на техники в името на на-
учния експеримент по-често могат да затруднят изследването на работата, 
отколкото да го улеснят. Преди да се въведе каквато и да било система за 
анализ на длъжности е необходимо да се оценят нейните устойчивост и 
приложимост в организацията към съответния период от развитието ѝ.41

41 Козлова, Л. А., Л. Э. Самуйлова, Ю. А. Логинова, Д. Н. Рощин, С. В. Тарасова. 
Технологии поиска, отбора и адаптации персонала в компании. [Методическое 
пособие]. [прегледан на 23.07.2019 г.]. https://hr-portal.ru/pages/hrm/metod.php
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Недоверието към анализаторите си остава един от основните пробле-
ми при провеждане на анализ на длъжности. Много често, дори и при досто-
верно подавана информация, недоверието не изчезва. Професионалните ана-
лизатори на длъжности са обучени да преодоляват в голяма степен недоверие-
то, но когато анализът се осъществява от работещи в организацията, те трябва 
да потиснат негативните си емоции от сблъсъка с недоверието и да бъдат тър-
пеливи, тактични и дипломатични в отношенията си с хората. Придобиване-
то на необходимата нагласа на провеждащите анализа изисква съответното 
обучение, включително за правилното възприемане на извършваната дейност, 
за да не бъде приемана като поредната досадна задача, която им се налага да 
изпълнят. В процеса на изграждане на утвърдени практики по анализ на длъж-
ностите в организацията проблемът с нагласите постепенно се овладява.

Когато липсват утвърдени практики по анализ на длъжностите, за 
да се преодолеят проблемите с недоверието на организационно равни-
ще, следва да се провеждат целенасочени обучения на анализаторите и 
на изпълнителите, чиито длъжности ще се анализират. Обучението на 
анализаторите трябва да е насочено към: овладяване на умения за разяс-
няване на целите на набирането на информацията; изграждане на доверие; 
придържане към обективност и критичен подбор на информацията; демон-
стриране на позитивно отношение; слушане, наблюдаване и анализиране 
на информацията, а не нейното коментиране; при провеждане на интервю 
да записват информацията, за да не бъде видоизменена.

Изпълнителите, участващи в анализа на длъжностите, трябва да бъ-
дат обучени как и каква информация да подават. Да бъдат наясно, че от 
тях се изисква да посочат съдържанието и състоянието на длъжността, 
а не да опишат какво съдържа длъжностната характеристика или как би 
трябвало да се изпълняват трудовите функции и задачи.

Практиката показва, че анализът на длъжностите е работа в сътрудни-
чество. Само в условия на доверие и взаимодействие, честни и конструк- 
тивни взаимоотношения между работещите и анализиращите длъж-
ностите резултатите от анализа на работата ще бъдат обективни. В 
противен случай събраната информация може да бъде недостоверна, де-
формирана и данните могат да се окажат непригодни, което ще обезсмисли 
същността на анализа на длъжностите.

Практически е доста трудно да се елиминират всички неточни данни 
от анализа, но при подходящо обучение и опитни анализатори неточностите 
могат да се сведат до минимум и анализът на длъжностите да бъде ефективен.
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НЕОБХОДИМОСТ ОТ ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМА  
ЗА АНАЛИЗ НА ДЛЪЖНОСТИ

Съвременната система за държавно управление е динамична, като в 
нея непрекъснато съществува потенциален риск от възникване на кризис-
ни ситуации. „Поставяйки кризисните отношения на многостранна осно-
ва, се преследва обективизиране на използваните средства за решаване 
на проблемите и разпределяне на тежестите, които носят антикризисните 
мерки. Намаляват разходите, които отделно взета държава или организа-
ция могат да си позволят в кризисната ситуация за постигане на конкретни 
цели (общи – на кризисния мениджмънт, или специфични – на съответ-
ния участник).“42 През последните тридесет години поради недостиг на 
финансови ресурси и непрекъснати реорганизации в обществените струк-
тури възниква риск някои от функциите и дейностите, необходими на дър-
жавното управление и на гражданите, които във времето се прехвърлят от 
едни към други ведомства, да не могат да се реализират пълноценно. За да 
се решат подобни проблеми, е необходимо да се изследват „проблемните“ 
функции и дейности и да се установи в кое ведомство е точното им място. 
Едно от средствата, чрез които е възможно да се установят и изследват 
функциите и дейностите, е анализът на длъжностите. Системата за анализ 
на длъжности е изключително важен управленски инструмент, който слу-
жи на ръководството и специалистите по управление на персонала не само 
при оптимизиране на трудовия процес, но и за подпомагане на организа-
ционното развитие.

Разработването и въвеждането на интегрирана система за анализ на 
работата са предизвикателство за голяма част от българските организации, 
защото освен липсата на практика е нужно да се преодолее и неразбиране-
то за необходимостта от прилагането на анализ на работата. Внедряване-
то на процеса анализ на длъжностите в организацията изисква осъзнаване 
на необходимостта от наличие на система за анализ на работата от страна 
на ръководителите от всички равнища и разработване или адаптиране на 

42 Димов, Г. Кризисният мениджмънт между мира и войната. София: Военна академия 
„Г. С. Раковски“, 2020, с. 45. ISBN 978-619-7478-40-2.
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инструментариум, който да се използва от специалистите по управление 
на човешките ресурси и от ръководителите от всички йерархични нива в 
организациите.

В много от българските организации не се прави анализ на длъж-
ности. Някои ръководители, дори и някои специалисти по персонал нямат 
идея за съществуването на тази дейност, а когато се наложи да се правят 
кадрови промени или възникне необходимост от информация за работата, 
се използва налична документация – най-често длъжностни характерис-
тики, които в много организации (особено в обществения сектор) често 
само се преписват, като в тях не се отразяват нито промените и развитието 
в състоянието на формирали се нови функции и задачи, нито отпаднали 
дейности и задачи. Това от своя страна създава затруднения при управле-
ние на персонала, защото информацията за състоянието и съдържанието 
на длъжностите е необходима за управлението на всички процеси от сис-
темата за мениджмънт на човешките ресурси: планиране, проектиране на 
длъжности, подбор, оценяване, обучение и развитие, заплащане на труда, 
изграждане на безопасни и здравословни условия на труд, усъвършенства-
не на трудовите отношения.

Надеждно осъщественият анализ на работата е предпоставка за оп-
тимизиране на дейността и подпомага вземането на решения за правилно-
то разпределение на работата между изпълнителите, което повишава про-
изводителността на труда, респективно и организационната ефективност.43 
Получените резултати за бизнеса означават повишаване на печалбите, а за 
обществения сектор – изясняване дали средствата на данъкоплатците при 
производството на обществени блага са разходвани ефикасно.44

Посочените обстоятелства са в основата на необходимостта от 
анализ на длъжностите във всички организации (особено на тези от об-
ществения сектор), като се обхващат всички етапи от процеса на анализ 
на длъжностите и се използват подходящите методи и средства. В биз-
нес организациите собствениците и ръководството вземат решения за 
разпределение на дейностите и отговорностите, а в техен интерес е да 
познават състоянието, съдържанието и изискванията към изпълнители-
те на всяка длъжност.

43 Ефективността е степента на постигане на целите при съпоставяне на 
действителните и очакваните резултати от дейността. Тя не отчита разходите, а само 
постигането на целта. Колкото степента на постигане на една цел е по-висока, толкова 
по-ефективни са действията и мероприятията.
44 Ефикасността е постигането на максимални резултати от използваните ресурси 
при осъществяване на дейността.
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Въвеждането на анализа на длъжностите в обществения сектор е от 
особено значение, защото в интерес на цялото общество е разходите за 
държавно управление и издръжка на административни структури да се оп-
тимизират. Внедряването на система за анализ на работата в публичните 
организации е предпоставка за формиране на професионална държавна 
служба, базирана на компетентностен модел, като задачите, задълженията 
и отговорностите на изпълнителите, вписвани в длъжностните характерис-
тики, ще се извеждат след анализ на работата, а не на база на лични пре-
ценки на ръководители или несъстоятелни основания.

Проблематиката, свързана с анализа на работата, не е застъпена в 
нормативната уредба в обществения сектор. Има някои частични практи-
ки,45 но те не са довели до изграждане и внедряване на цялостна система за 
анализ на длъжностите в организации от обществения сектор.

Значимостта и необходимостта от задълбочено изследване на функ-
цията анализ на длъжностите в организациите е предопределена от факта, 
че в процеса на анализа се придобиват и обработват данни, даващи не-
обходимата детайлна картина както за състоянието, съдържанието и из-
искванията към изпълнителите на всяка длъжност, така и обща картина 
за взаимодействията и взаимовръзките между работните процеси и между 
отделните изпълнители. Коректният анализ на длъжностите описва базо-
вите характеристики на работата. Тази информация е основата за организа-
ционно планиране и проектиране на работата, разработване на длъжност-
ни характеристики, а също и за вземане на решения за усъвършенстване 
развитието на системата за управление на човешките ресурси.

Информацията от анализа на работата може да подпомага и стратеги-
ческия мениджмънт, очертавайки насоки за усъвършенстване управление-
то на производството и операциите, съобразно отделните работни процеси 
и дейности, групирани по работни позиции, както и да подпомага взема-
нето на решения при управление на дейността и организацията на базата 

45 Като пример може да се посочи разработването на системата за атестиране 
на военнослужещите. При определяне на критериите за оценяване възниква 
необходимост от извеждане на основни характеристики на работата и изисквания 
към военнослужещите, които да бъдат заложени в системата за атестиране. За 
разработващия екип е било важно да се използва подходящ метод за идентифициране 
на компетентности, които да са измерими и да кореспондират с постигнатите 
от изпълнителите резултати. За определянето на компетентностите експерти от 
Министерството на отбраната са провели експериментален анализ на работата чрез 
въпросник, с който се изследва съдържанието на набор от длъжности. Придобитата 
информация е била анализирана и на нейната основа са изведени и формулирани 
критериите за оценяване.
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на анализ на взаимовръзките между работните процеси и дейности и на 
взаимодействията между изпълнителите на отделните работни позиции.

Получаваните от анализа на длъжностите резултати са основание 
да се твърди, че анализът на работата е основополагаща дейност за 
организационното изграждане и развитие, защото няма друг процес, 
който дава такава по съдържание и структура информация за проце-
сите, дейностите, взаимодействията и условията, в които се работи, 
която да може да служи на мениджмънта от всички равнища за под-
помагане вземането на решения.

Анализът на работата е изключително необходим от практическа 
гледна точка, защото е един от основните инструменти, за усъвършенства-
не на организацията на труда и дава насоките, чрез които е възможно да се 
достигне както до повишаване на производителността на труда, така и до 
оптимизиране на различни разходи в организацията.

Трудно е да се каже дали анализът на работата е недостатъчно по-
пулярен дори и сред някой специалисти, дали е твърде трудоемък за при-
ложение, или е малко неудобен, защото може да действа като вграден ме-
ханизъм за ограничаване толерирането на неправилни, но наложили се 
практики. Най-разпространеният пример на такава неправилна, но широко 
разпространена практика е създаване на длъжностни характеристики за 
определен човек, а не за достигне на организационни цели. Внедряването 
на система за анализ на работата, чрез която ще са изведени ясно задачите 
и резултатите от изпълнението на всяка длъжност, както и изискванията 
към изпълнителите ѝ, ще сведе до минимум порочни практики и ще могат 
да се наемат и развиват само онези кандидати, които ще отговарят на из-
искванията на работата.

Изхождайки от разбирането, че бизнес организациите, преследвайки 
своите интереси, откриват най-правилните за тяхното развитие решения, а 
за обществения сектор е важно да се оптимизира дейността, за да се раз-
ходват целесъобразно средствата на данъкоплатците, ще насоча внимание-
то към необходимостта от въвеждане на анализ на длъжностите в админис- 
тративните структури в нашата държава.

В процеса на усъвършенстване на държавното управление се раз-
работват редица стратегически документи, чрез които се дават насоки за 
постигане на набелязани цели, като „повечето стратегически документи 
у нас визират всеобхватния подход, но на практика много от условията, 
необходими за ефективното му прилагане, липсват. Този подход се смята за 
запазена марка на въоръжените сили. Привнесен от НАТО в планирането 
на военните операции, всеобхватният подход представя идеята за по-ши-
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рокия поглед в мениджмънта на кризи.“46 В процеса на преструктуриране 
на българската администрация, в стремеж към интеграция с европейските 
изисквания се правят опити за прилагане на всеобхватния подход, но той 
налага преосмисляне на целите и приоритетите. Същевременно е неизбеж-
но да се търсят възможности за ограничаване на разходите и повишаване 
на производителността на труда. Ограничаването на разходите е следствие 
от ограничеността на ресурсите, които държавата може да отделя за произ-
водство на обществени блага. За повишаване на продуктивността на труда 
основно се обръща внимание на мотивацията и/или на обучението, като 
твърде малко се работи за оптимизация на работните процеси и дейности. 
В административните структури фокусът е върху обучението на служите-
лите, за да се придобият повече умения. Повишаването на мотивацията се 
осъществява предимно на ниво линейно ръководство. Оптимизацията на 
работните процеси и дейности, доколкото изобщо се осъществява, не се 
извършва на основата на анализи на длъжностите, въпреки че адекватното 
разпределяне на работните задачи между отделните звена и оптималното 
разпределяне на задачите между отделните служители могат да се постиг-
нат само чрез детайлен анализ на работния процес. Затова разработването 
и внедряването на система за анализ на длъжности, която да подпомага 
ръководството и специалистите по управление на човешките ресурси при 
оптимизиране на трудовия процес и организационното развитие в админи-
страцията, е изключително важен управленски инструмент.

Нарастващите изисквания за ограничаване на разходите и повиша-
ване на производителността на труда в обществения сектор са предпос-
тавка за непрекъснато прилагане на различни стратегии в опитите да се 
достигнат тези основни цели. Като инструменти, които могат да дадат до-
бри практически резултати за ограничаване на разходите и същевременно 
повишаване на продуктивността, могат да се посочат: подобряване на пла-
нирането, по-ефективно ръководство, по-добра организация (в това число 
и на труда), ефикасен контрол, работещи системи за ефективен подбор и 
оценяване, създаване на възможности за професионално развитие, стиму-
лиране и ангажиране. Анализът на длъжностите може да даде информация 
за вземане на решения във всички посочени области.

За усъвършенстване на организацията на труда, респективно на ця-
лостната дейност в учрежденията у нас, въвеждането на анализа на длъж-
ностите е от критично значение, защото посредством този процес ще се 
ограничат някои дълбоко вкоренени в практиката негативни тенденции при 

46 Димов, Г. Кризисният мениджмънт между мира и войната…, с. 133.
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наемането на служители, обучението и развитието им, подбора при пови-
шаване в длъжност, а също така и при организационното преструктурира-
не и разработването на длъжностните характеристики.

Според четвъртата цел от Стратегията за модернизиране на админи-
страцията „българската администрация, за да може да отговори адекватно 
на очакванията и потребностите на гражданите и бизнеса, следва да раз-
полага с мотивирани служители, които се отличават със своя професиона-
лизъм и експертиза. В съответствие с това е необходимо да се извършат 
реформи в областта на политиката по управление на човешките ресурси 
в администрацията за подобряване на нейните ефективност и ефикасност, 
като се постави акцент върху разширяването на възможностите за кариер-
но развитие и придобиването на нови знания и умения, които ще помогнат 
на служителите да изпълняват по-добре своите функции.“47 Тази страте-
гическа цел е дефинирана в шест направления: оценка и планиране на по-
требностите от служители; подобряване на подбора; политики за кари-
ерно развитие; подобряване на уменията; подобряване на капацитета за 
участие в процеса за вземане на решения в Европейския съюз и изпълнение 
на ангажиментите на България; развитие на звената за човешки ресурси 
и въвеждане на нови технологии в работата. Въвеждането на процес по 
анализ на длъжности може да подпомогне достигането на посочените в 
Стратегията направления.

При оценка и планиране на потребностите от служители анализът 
на длъжностите дава информация, чрез която се подпомагат дейностите по:

l	Проектиране на длъжности – както е посочено в стратегията, 
следва да се разшири практиката по проектиране на длъжности. Според 
теорията и практиките на успешните организации проектирането на длъж-
ности се предхожда от анализ на длъжностите, тъй като информацията от 
анализа на работните процеси и дейности дава стабилна основа за проек-
тиране на длъжности, структурирани на основата на задачите, задълже-
нията, отговорностите и изискванията към изпълнителите, обосновани от 
изследването на полагания труд, като се отчита неговата специфика във 
всяка конкретна обществена структура.

l	Планиране на човешки ресурси – анализът на работата е основа за 
всяко планиране. Посредством анализа на труда на всички длъжности в съ-
ответната административна структура се изясняват дейностите и задачите, 
които трябва да се изпълняват, което е основа за определяне на оптимална-

47 Работим за хората: Стратегия за развитие на държавната администрация 2014 – 2020 г.  
Приета с Решение № 140 на Министерския съвет от 17.03.2014 г., с. 62.
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та численост на всички категории служители във всяка обща или специа-
лизирана администрация.

Методите за подобряване на подбора според стратегията „ще се 
модернизират и усъвършенстват, така че да се гарантира наемането на 
най-подходящите и квалифицирани кандидати“.48 На практика за осъщест-
вяването на това намерение е необходимо още преди да започне процесът 
на подбор да е ясно какво точно ще се работи на дадената длъжност и как-
ви знания, умения, способности, нагласи и опит са необходими. Посредс- 
твом спецификация на длъжността, разработена в процеса анализ на 
длъжностите, ще бъде възможно да се обособят единни критерии за опре-
деляне на изискванията при привличане, набиране и подбор на кандидати 
за конкретни вакантни длъжности. При избор на подходящия изпълнител 
извършващите подбор ще ползват информацията от разработените специ-
фикации на конкретни длъжности и ще могат да определят кои от кандида-
тите имат знанията, уменията и потенциалните способности, необходими 
за изпълнение на съответна длъжност.

Политиките за кариерно развитие според Стратегията се базират 
на разработване на „специфични кариерни пътеки, които да дават на слу-
жителите ясна перспектива за потенциалните направления, в които могат 
да продължат своята реализация, съобразно конкретните си интереси и 
компетентност“.49 Въвеждането на цялостен и системен анализ на всич-
ки длъжности в конкретна институция може да предостави информация за 
всички функции, дейности и задачи в съответната административна струк-
тура, които да се групират в направления по функции и групи дейности, 
което фактически е изграждане на кариерни полета. В рамките на опре-
деленото направление на дейността функциите, дейностите и задачите се 
структурират и йерархизират, като по този начин е възможно да се развиват 
кариерни пътеки, които дават възможност както за хоризонтално, така и 
за вертикално кариерно развитие. В рамките на едно кариерно поле могат 
да се развиват множество кариерни пътеки, като е желателно те да бъдат 
обвързани с поставянето на цели в процеса на атестиране. Когато профе-
сионалните спецификации на всички длъжности са разписани, тогава е 
ясно какви са изискващите се знания и умения, за да бъдат изпълнявани 
длъжностите. Като се съобразим и с факта, че професионалното развитие 
е доброволен процес и принудителното развитие е нежелателно, следва да 
се стимулират служителите, които имат не само възможности, но и жела-

48 Работим за хората: Стратегия за развитие…, с. 63.
49 Пак там.
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ние да се развиват. Този процес трябва да е постъпателен, чрез периодично 
поставяне на съответните цели, съобразени с конкретни изисквания за ка-
риерно развитие. Желателно е поставянето на цели за кариерно развитие да 
се осъществява в етапа на формулиране на цели в процеса на атестиране. 
По този начин ще се усъвършенстват и връзките между процесите профе-
сионално развитие и оценяване, като оценяването на равнището на дос-
тигнатото от заложените цели може да покаже дали наистина служителят 
е подходящ за желаното от него професионално развитие в дадения етап, 
или е необходимо да натрупа още знания и опит преди да продължи своето 
професионално израстване.

При разработване на система за кариерно развитие информацията от 
анализа на длъжностите ще установи за кои длъжности е подходящо хори-
зонтално и за кои – вертикално развитие, както и по какъв начин да бъдат 
синхронизирани кариерните полета и пътеки.

Подобряването на уменията в процеса на динамично развитие на 
вътрешната и външната среда на публичните организации предполага не-
прекъснато усъвършенстване на знанията, уменията и нагласите на слу-
жителите. Преструктурирането и модернизирането на администрацията, 
както и постоянното навлизане на нови технологии изискват непрекъснато 
поддържане на знанията и подобряване на уменията на работещите. Чрез 
анализ на труда и установяване на промените в него, произтичащи от ново-
възникнали или отпаднали изисквания към знания, умения и способности, 
ще могат да се определят реалните потребности от нови или отпадането 
на ненужни, като ще могат да се идентифицират и нуждите от допълване 
на знания и умения и/или промяна в нагласите. При реално възникнала не-
обходимост, породена от технологични промени или промени в работните 
процеси и дейности на определени длъжности, следва да се вземат правил-
ните решения: ще се променят ли и как изискванията за образователна и/
или квалификационна степен за определени длъжности, как ще се префор-
мулират изискванията, за да се обхванат нововъзникнали дейности и да 
се отстранят отпаднали, какви форми за организиране на специализирани 
обучения ще се прилагат, за да се осигурят липсващи знания и умения, по-
родени от промени в изискванията за изпълнение на длъжността.

Изискванията за постоянно подобряване на уменията в съвременния 
свят предполагат и инвестиции в персонала. За да не се разпиляват ресурси 
в масово провеждане на обучения (а това към момента е честа практика 
за администрацията), следва да се обучават само служителите, които имат 
пропуски, като обученията са целенасочени в областите на съответните 
пропуски. След изведените от анализа на длъжностите изисквания за зна-
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ния, умения, опит и нагласи може да се направи съпоставяне с наличните 
и да се оцени в коя област има пропуски и съответно необходимост да се 
добавят знания и умения чрез подходящи методи и форми на обучение или 
да се организират тренинги за промяна в нагласите.

Според Стратегията акцентът за развитие на звената за човешки ре-
сурси и въвеждане на нови технологии в тяхната работа се поставя върху 
„въвеждането на новите технологии при управление на човешките ресурси 
в държавната администрация“.50 Организационно-щатното изграждане на 
институциите и техните структури за управление на човешките ресурси е 
основа за повишаване на ефективността на работа на организациите от об-
ществения сектор. При изграждането на оптимална структура и стандарти, 
обвързващи числеността на служителите в отделите по човешки ресурси с 
общата численост на съответната администрация, е необходим анализ на 
процесите и дейностите. Формирането на стандарти следва да се обвърже 
и с компетентностите, необходими за изпълнение на стандартите. Анали-
зът на длъжностите може да разкрие има ли и каква е необходимостта от 
запазване, свиване или уголемяване на административни структури с цел 
оптимизиране и повишаване на тяхната ефективност. В процеса на анализ 
на длъжностите се придобива достатъчно информация, която след допъл-
нителен анализ може да бъде основа за изясняване на необходимостта от 
преструктуриране на дейности и подразделения. При въвеждане на орга-
низационно-структурни изменения, подчинени на промените в техноло-
гичните и управленските процеси, преобразуването и преструктурирането 
на длъжностите следва да се подчини на групиране на работата по функ-
ции, задачи, задължения и отговорности за изпълнение на длъжностите.51

В някаква степен с Наредбата за длъжностните характеристи-
ки на държавните служители е направен опит да бъде въведен анализ 
на работата на държавните служители, който да служи за описание на 
длъжността и определяне на изисквания към изпълнителите. Според На-

50 Работим за хората: Стратегия за развитие, с. 69.
51 Според Биърс проектирането на работата е процес, който трябва да премине през три 
фази: анализ на индивидуалните задачи (какви задачи ще се изпълняват); спецификация 
на методите за изпълнение на всяка задача (как точно да се изпълняват задачите); 
комбиниране на индивидуалните задачи в специфични работи и възлагането им на 
изпълнители (как трябва да се групират различните задачи, за да формират длъжност). 
Последната фаза тясно кореспондира с процеса на организационното структуриране 
и разработването на длъжностни характеристики. (Byars, L., L. Rue. Human Resource 
Management. IRWIN, 1987, р. 134.)



59

редбата и приложенията в нея за разработване на длъжностните характе-
ристики следва да се анализира работата на конкретните длъжности, като 
се извършат: 52 

– анализ на функциите на звеното, определени с устройствения пра-
вилник на съответната администрация;

– анализ на нормативната регламентация за общите, минималните и 
специфичните изисквания за заемане на съответната длъжност;

– консултации със звеното по човешки ресурси;
– интервю със служители, заемащи сходни длъжности в администра-

цията (за новосъздадени и незаети длъжности) – като помощен метод;
– при изменение на длъжностната характеристика да се попълва въ-

просник и прекият ръководител, при необходимост, да провежда интервю 
със служители, заемащи съответните длъжности.

Ефективният анализ на длъжностите в обществения сектор е пред-
поставка за оптимизиране на дейността и повишаване на производител-
ността. Затова е необходимо да се прави анализ на дейността, респективно 
на длъжностите във всички обществени структури, като се обхващат всич-
ки етапи, използват се подходящите методи и се следва стандартизиран 
инструмент. Въвеждането на интегрирана система за анализ на длъжности- 
те в администрацията ще предостави възможност човешкият фактор да се 
управлява на база на изискванията на работата.

В България се правят опити да се анализира ефективността на ра-
ботата на обществените структури. Тази идея е развита и финансирана в 
рамките на Оперативна програма „Административен капацитет“ и съфи-
нансирана от Европейския социален фонд. От декември 2008 г. до март 
2009 г. в рамките на проект „Укрепване на капацитета на структурите на 
българското правителство за мониторинг и анализ на основни политики и 
разработване на съгласувани стратегически решения“ са проведени обу-
чения по управление на човешките ресурси, като едно от тях е за прила-
гане на Единната методология за провеждане на функционален анализ. 
Методологията е изготвена през 2008 г. от Консорциум, воден от „КПМГ 
България“ ООД53 по договор с Министерството на държавната админи-

52 Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители. Приета с ПМС 
№ 129 от 26.06.2012 г. – В: Държавен вестник № 49 от 29 юни 2012 г., изм. и доп. ДВ. 
№ 9 от 26 януари 2017 г., изм. и доп. ДВ. № 97 от 10 декември 2019 г.             
53 Съкращението КПМГ е от началните букви на фамилиите на основателите на 
четирите водещи в компанията счетоводни фирми – Пит Клейнвилд, Уйлям Баркли 
Пит, Джеймс Мерик и Райнхард Гьорделер.
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страция и административната реформа, като е разработена въз основа на 
международната практика и анализи на правната уредба относно организа-
ционното структуриране в българската държавна администрация. „Основ-
на цел на методологията е да се разработи гъвкав и приложим във всички 
административни структури (на централно, регионално и местно ниво) ин-
струментариум за анализ на релевантността на функциите, ефективност-
та и ефикасността, както и да се формулират области и препоръки.“54 В 
същността си тази методология анализира работата, но на равнище адми-
нистративно звено, а не на равнище отделна длъжност. Тя е достижение 
в условията на българските практики, но е недостатъчна, когато искаме 
да оценим конкретна длъжност от дадено административно звено. Това е 
предпоставка да се работи по посока създаване на инструмент за анализ на 
отделни конкретни длъжности, което би дало възможност за получаване на 
детайлна информация за работата/труда, полаган на дадена длъжност и за 
изискванията, на които трябва да отговарят изпълнителите.

54 Единна методология за провеждане на функционален анализ в държавната 
администрация, с. 4. http://www.strategy.bg/Publications/ View.aspx? lang =bg-
BG&categoryId= &Id=147&y=&m 
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ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕДИННА СИСТЕМА  
ЗА АНАЛИЗ НА ДЛЪЖНОСТИ

В съвременните организации моделите за анализ на длъжностите, 
чрез които се изследват съдържанието и състоянието на работата, както и 
начините за разпределение на задачите, задълженията и отговорностите в 
трудовата дейност трябва да се заложат още при разработване на полити-
ките и стратегиите по управление на човешките ресурси. 

Анализът на длъжностите е базова дейност, която има инвариантни 
цели, ползва различни методи, техники и инструменти, за да подпомага 
както управлението и развитието на човешкия фактор, така и изгражда-
нето на ефективна организационна структура – комплексна и добре фор-
мализирана. Той е кадрова и управленска функция, изискваща прилагане 
на подходящи методи, техники, обучени анализатори и ефективно взаимо-
действие между изпълнителите на оценяваните длъжности и анализира-
щите работата.

Анализът на длъжностите, осъществяван чрез различни методи, 
техники и инструменти е основополагаща дейност както за постигане на 
ефективна организация на труда, така и за кадровите функции, защото 
осигурява детайлна информация за съдържанието и състоянието на ра-
ботния процес в организацията, която подпомага не само управлението и 
развитието на човешкия фактор, но и всички управленски процеси. Той 
предоставя възможност за оптимизиране на организационната структура 
и усъвършенстване на кадровите функции във всяка конкурентоспособна 
организация.

Качественото функциониране на системата за управление на човеш-
ките ресурси изисква периодичен анализ на длъжностите от обучени ана-
лизатори чрез единен инструмент, който да бъде универсален за организа-
цията. Възможностите за практическо приложение на изведената от анали-
за на длъжностите информация са недостатъчно познати дори и на някои 
от специалистите по човешки ресурси, особено от обществения сектор в 
България. Тъй като анализът на длъжностите е доста обемна и трудоем-
ка дейност, тя изисква:

– разбиране на нейната важност;
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– познаване на процеса;
– познаване на продуктите, които се генерират и тяхното приложе-

ние, касаещо всички кадрови функции; 
– достатъчно време за осъществяване;
– обучени анализатори.
Като възможност за установяване на състоянието и съдържанието на 

работата анализът на длъжностите е предпоставка за подобряване качест-
вото на управление на заетите в трудовата им дейност. Затова всяка орга-
низация трябва да прилага подходящ за нейните условия модел за анализ 
на труда на длъжностите, чрез който да се подпомагат както практически-
те дейности по управление на персонала, така и основните управленски 
функции. Въвеждането на интегрирана система за анализ на длъжностите 
в организациите е необходимо и достатъчно условие човешкият фактор да 
се управлява на базата на изискванията на работата, а не да се намира ра-
бота на вече назначените. За мениджмънта разработването и внедряването 
на работеща система за анализ на длъжности е предизвикателство, защото 
процесът е трудоемък, изисква интердисциплинарни познания, осъзнаване 
и усилия, а недостатъчната му популярност го прави трудно приложим. 

Моделите за анализ на длъжностите могат да се наричат по различни на-
чини. Дали ще ги наречем техника, система, методика – това не е от значение. 
Важното е да се осъзнае, че те са технология за събиране, анализиране, сис-
тематизиране, използване и съхранение на информация, чрез която се осъ-
ществява реално изследване на съдържанието и състоянието на длъжност-
ите, и на изискванията към техните изпълнители. Придобитата информация 
е нужна както за ръководителите и експертите на стратегическо равнище при 
разработване на планове и програми по управление на човешките ресурси, така 
и за специалистите на оперативно равнище във всичките им кадрови дейности.

Въвеждането на процеса анализ на длъжностите ще създаде пред-
поставки да се отговори на предизвикателството на настоящето – по-гъв-
кави, ефективни и продуктивни работещи, които изпълняват нарастващите 
съвременни изисквания на работата и същевременно са удовлетворени от 
трудовата си дейност.

Въвеждането на единна система за анализ на длъжности, адаптира-
на към вече работещите други подсистеми от системата за управление на 
човешките ресурси в организацията, е предпоставка както за реалното из-
следване на труда и определяне на съдържанието и състоянието на всяка 
една длъжност, така и за определяне на изискванията към нейните изпъл-
нители. Този процес от своя страна допринася за усъвършенстване на сис-
темата за управление на човешките ресурси.
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Процесът анализ на длъжностите обхваща поредица от дейности, 
чрез които се придобива, синтезира и анализира информацията за състоя-
нието и съдържанието на конкретни длъжности. Той е важна функция на 
управлението на човешките ресурси и е източник на информация при из-
следване на производителността на труда и оптимизацията на разходите 
на организацията. Изследователите в областта на анализа на работата се 
разграничават на две групи. Едните разглеждат процеса като технология, 
а другите като методология.

Като технология анализът на длъжностите изследва: основните дей-
ности, които се изпълняват; честотата на тяхното изпълнение; крайните 
резултати, които следва да се достигат; основните изисквания към изпъл-
нителя на съответната длъжност; знания и умения, необходими на изпъл-
нителя; връзките на длъжността с други длъжности в организацията.

Анализът на длъжностите като методология, освен  вече посочени-
те дейности, включва методите и техниките за придобиване, обработване, 
извеждане и структуриране на информация за длъжностите, използвани в 
процеса на изследване. Достигането до продуктивен краен резултат на ор-
ганизационно равнище дава предимство на приемащите процеса анализ на 
длъжностите като методология, тъй като технологията е само част от него. 
За да се достигне до ефективен краен резултат, е нужна методология, която 
да опише както техниките, инструментите и методите за анализ на длъж-
ностите, така и последователността, средствата и начина, по който избра-
ните техники, методи и инструменти да се прилагат, защото в зависимост 
от характера на дейността и естеството на работата може да се използва 
различен инструментариум за анализ на длъжностите, който да борави с 
различни методи, техники и средства. Важно е да се обърне внимание на 
този факт, тъй като в практиката е много трудно да се формира универсален 
модел, който да бъде прилаган във всяка организация.

Освен наличието на инструментариум осъществяването на надежден 
анализ на длъжностите изисква и познаване на етапите, методите и про-
цедурите на анализ. В проекта „Работното място като ресурс за опти-
мизиране на професионалната дейност“ консултантът по стратегически 
мениджмънт и управление на човешките ресурси на много руски компании 
Игор Дроздов подчертава, че „анализът на работата изисква много време и 
ресурси“, поради което е важно да се изгради модел, който да се познава и 
да бъде следван в организацията.55

55 Дроздов, И. Н. Психология професионаьной деятельности государственых 
служащих: Практичиское пособие. Владивосток: ПИППККГС, 2002, с. 42.
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Представената тук Методика за анализ на длъжности е набор от ме-
тоди и средства, чрез които на организационно равнище могат да се правят 
анализи на всички или на отделни длъжности, като се преминава последо-
вателно през всеки от етапите за изследване на работата, която се изпълня-
ва на отделните длъжности.

Предназначението на Методиката за анализ на длъжности е да даде 
методологична основа за анализа на длъжностите и да формализира проце-
са на придобиване, систематизиране, анализиране, преработване, промяна, 
съхранение и използване на информацията за съдържанието и състоянието 
на длъжностите и за изискванията към техните изпълнители. 

Като се има предвид, че е трудно да бъде създаден универсален мо-
дел, бих искала да подчертая, че изградена по този начин, Методиката е 
предвидена за анализ на различни по тип и характер длъжности, като на 
организационно равнище в процеса на планиране на дейността по анализ 
на длъжностите могат да се добавят или въведат допълнителни дейности. 
Също така е възможно да се ползват само отделни части от процеса на ана-
лиз на длъжностите – в зависимост от обхвата на изследваните проблеми.

За ефективен резултат от анализа е важно да се вникне в процеса, 
да се преминава последователно през него, анализаторите да преодолеят 
недоверието на изпълнителите на анализираните длъжности и да получа-
ват подкрепа от ръководителите на всички равнища при осъществяване на 
анализите. 
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РЕЦЕНЗИЯ
от професор д-р Павел Ангелов

Има многобройни публикации, посветени на анализа на длъжности-
те. Авторът изследва същността и функциите на анализа на длъжностите, 
като изследва и репрезентира различни идеи и възгледи в авторитетни ли-
тературни източници и на тази основа създава и предлага нарочна методи-
ка за анализ на длъжностите.

Във въведението се разкрива авторовата амбиция за прилагането на 
Методиката с постигането на „…крайната цел – определяне на състоянието 
и съдържанието на работата на всяка конкретна длъжност и формулиране 
на изискванията към изпълнителите ѝ“.

Заглавието на дадената ми за рецензиране монография съответства с 
основното съдържание на разработката.

Новото се съдържа в репрезентацията на различни идеи и становища 
в областта на анализа на длъжностите, в авторовия анализ на авторитетни 
литературни източници, както и в създаването и предлагането на нарочна 
методика за анализ на длъжностите.

Посочени са значими източници на български, руски и английски 
език. Те са използвани коректно, при запазена достоверност на постанов-
ките и изводите.

Монографията би могла да е от полза за читатели, които проявяват 
интерес в областта на анализа на длъжностите, ръководители и служители 
в областта на мениджмънта на човешките ресурси, включително в сектора 
за отбрана, както и да се използва в учебния процес.
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