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Група от показатели „В“ 
 

3. Хабилитационен труд - монография 
 

В-3-1. Филипов, Ф. (2019). Организационна диагностика. Изследователски, икономически, 

психологически анализ. Монография. Второ издание, 530 стр., Нима, Плевен. ISBN 978-619-91192-

1-1. 

Монографията предлага на своите читатели критична гледна точка към „стандартното“ 

икономическото управление на стопанските организации. Поставя се тезата за основната слабост 

на икономическия анализ, а именно че той не включва човешкия фактор в своите обяснения за 

ставащото в стопанските предприятия. Основно се обсъждат тенденциите, насоките за развитие на 

организацията, интерпретират се финансови показатели, изследват се минали събития или се 

прогнозират бъдещи. В тази ситуация трудно може да се улови каква е била ролята на човешкия 

фактор за получаване на дадено икономическо състояние. Икономическият анализ е съсредоточен 

приоритетно върху крайния резултат, когато готовия продукт идва със своите резултативни числа 

и икономическа обосновка, докато първите етапи на създаване на продукта, когато човешките 

усилия, знания, умения и способности са мобилизирани, за да сътворят, остават в периферията на 

вниманието и недостатъчно изследвани. Но всъщност служителите в предприятието чрез своя труд 

създават дадените резултати, които впоследствие се анализират въз основа на числовата им 

стойност. Говорим за възможности на човешкия потенциал в организацията тъкмо защото 

способността да се превръщат ресурсите в краен продукт имат своя специфика. За специалистите 

по трудова и организационна психология интерес представлява логичната зависимост: 

психологични характеристики на личността – ниво на проявление на професионална 

компетентност – качество на крайния продукт – икономическо състояние на организацията. 

В монографията се поддържа тезата, че има един най-добър вариант за анализ и диагностика 

на резултата от трудова дейност и той обединява икономическата аналитичност с психологичното 

изследване. Само по този начин не се правят пропуски и не се гледа едностранчиво на стопанската 

и трудовата действителност. Управленският специалист е добре да обединява в себе си профилите 

на икономически анализатор и на трудово-организационен психолог. Има смисъл това да е така 

понеже неговата работа е свързана с необходимостта да се познава всеки процес и всеки участник 

в дейността на организацията. От най-обикновената трудова задача и работник, през сложната 

производствена структура до възприетата счетоводна и финансова политика, които подпомагат 

реализацията на фирмената стратегия.  

В монографията се прави преглед на съществуващите в теорията и практиката икономически 

модели за анализ и диагностика на фирмената дейност, засягат се въпроси, които са от съществено 

значение за икономическото съществуване на организацията като: характеристика на отрасъла, в 

който оперира организацията; устройство на производствената структура; оперативно планиране; 

насоки за финансов анализ на организацията; качества на маркетинговия план и др. Относно 

работата с хора, са обсъдени теми от ежедневната дейност на предприятието: система за мотивация 

и стимулиране в организацията; организационна култура; организационна комуникация и 

комуникационна политика като са дадени насоки за тяхното ефективно изграждане и използване 

при управлението на човешкия потенциал.   



„Организационна диагностика“ се стреми да очертае възможните насоки за тълкуване на 

икономическата рационалност чрез психологическите процеси и състояния на служителите. Целта 

е да се постигне пълен анализ и разбиране на организацията като се предлага качествено нов 

подход за изследване и интерпретиране на резултатите на стопанското предприятие. Обединени, 

първите три части на монографията формират цялостен изследователски модел, който при 

необходимост може да бъде прилаган за получаване на информация за състоянието и жизнеността 

на всяко предприятие. В последната част е показан примерен анализ на стопанска организация, 

където някои аналитични икономически модели намират своето практическо приложение.  

 

 

Група от показатели „Г“ 

 

4. Публикувана монография, която не е представена като основен 

хабилитационен труд 
 

Г-4-1.  Филипов, Ф. (2018). Диагностика на персонала. Психологически анализи и 

управление на човешките ресурси. Монография, 462 стр., Нима, Плевен. ISBN 978-619-91192-0-4.  

 

Монографията е разделена на три части. Първата част е съсредоточена основно към 

разработване и прилагане на анализи и тяхната употреба в диагностиката на персонала. 

Принципите на действие са заимствани от психологическата теория и практика. Теоретично и 

практически се дават насоки за извършване на нелеката работа по разкриване на трудовия 

потенциал в организацията. Коментират се детайлите, които са важни за набиране на необходимия 

вид информация. Към изцяло психологическите анализи на служителите, извършвани по повод 

развитието на човешките ресурси в организацията, се прибавя и икономическия одит на човешките 

ресурси. Така се постига всеобхватност на процесите и се дава възможност за оценка на 

получените резултати от усилията и изразходваните финансови ресурси за повишаване на 

капацитета на служителите. Трудово-организационната психология е инструмент за управление 

на човешките ресурси. Тя има възможности да изследва процеси и хора, да събира и анализира 

информация, да предоставя възможности и гледни точки за вземане на решения, да следи за 

въздействието на различните подходи за работа със служителите и при нужда да изработва 

коригиращи мерки. Като се прибави икономическата аналитичност се получава завършеност на 

общата картина за работа с персонала в организацията. 

Във Втора част се обръща внимание на някои теоретични постановки от науката психология 

на личността. Тази научна дисциплина е основата, на която трябва да се разчита за отправна точка 

при извършване на анализи и достигане до заключения относно психологическите 

характеристиките на служителите и тяхната възможност да извършват своите професионални 

задължения. 

В последната Трета част се прави паралел и се разглеждат общите положения между 

диагностиката на персонала и подбора на нови служители.  

В монографията се съчетават различни теории от две професионални направления в една 

научна област. Описателното им представяне дава възможност за критична оценка на техните 

възможности да бъдат използвани при диагностика на персонала. Предложеният модел за анализ 

има претенцията да е структуриран и интердисциплинарен подход за изследвания, който 

обединява стопанското управление и психологията. В същото време той не трябва да се възприема 

като ограничаващ и праволинеен, а напротив – като провокиращ творчески подход. 

Необходимостта от подреденост е нормална, когато са налице твърде много теоретични 

концепции. Но след като веднъж е постигната необходимата форма, тя трябва да служи като 

стимулираща усилията и предразполагаща за изява на изследователския нюх. 

 

 

 

 

 



7. Статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно 

рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове 

 
Г-7-1. Филипов, Ф. (2021). Значимост и измерения на кадровата политика в социалната 

организация. В сборник с доклади от Годишна международна научна конференция на ВВВУ „Г. 

Бенковски“, гр. Д. Митрополия, 336-346, ISSN 2738-716X. 

 

Докладът обръща внимание на кадровата политика в организацията. Прави се преглед на 

теоретичната литература по въпроса. Обръща се внимание на сходни понятия, които при употреба 

често се бъркат. Подчертава се, че трудовите отношения са сложни процеси в дейността на 

организацията. Понякога разрешаването на междуличностни конфликти е много по-трудно, 

отколкото справянето с някоя технологична проблемна ситуация. Техническият или 

икономическият проблем няма да бъде идентифициран и още повече разрешен, без да вземем 

предвид личностните характеристики на служителите. В този смисъл е необходимо и важно да се 

разбира същността на кадровата политика в организацията, да се борави с някои понятия, които 

описват нейния характер, цел, задачи. Кадровата политика не е статична и неизменна сплав от 

принципи и норми на поведение. Динамичната икономическа и социална среда поставя изисквания 

за приспособяване на човешките ресурси, което не само да се случва бързо, но и ефективно. В този 

смисъл кадровата политика е онзи приспособителен механизъм за справяне с динамичната и 

неопределена среда, от който организациите имат нужда. 

 

 

Г-7-2. Filipov, F. (2020). Psychophysiological Bases in the Activity of the Operator. Psychological 

Research, Volume 23, Number 2, 2020, 230-244. ISSN 0205-0617 (Print); ISSN 2367-9174 (Online). 

 

Докладът представя виждането на автора, че съвремието превръща обикновения човек в 

човек-оператор, който често и без своето желание е принуден да използва технологии, за да не се 

превърне в социален аутсайдер. Способността за извършване на операторска дейност е свързана 

със свойствата на психиката и нейния анатомичен апарат - нервната система. Инженерната 

психология е поддисциплина на психологията и е част от приложната психология. В нейното 

изследователско поле е и психофизиологията. Уникалността на последната спрямо други сходни 

науки за човешкия фактор се състои в това, че тя използва за теоретична основа принципите на 

работа на мозъка, пътищата за обработка на информацията от човека и свързаното с това 

поведение. Резултатите от психофизиологичните изследвания се използват в инженерната 

психология за оптимизиране на човешката дейност в системите „човек-машина“, както и в 

ергономията при проектиране на нови технически средства и технологии. Познаването на 

психичните процеси, свойства и състояния на човека-оператор, неговите физиолого-анатомични 

възможности и ограничения, позволява правилно да се проектират автоматизираните 

технологични системи, за да станат ефективни и надеждни. Психофизиологичният „портрет“ на 

човека-оператор се явява негова многокомпонентна характеристика, състояща се от множество 

физиологически и психологически параметри. Тези характеристики условно могат да се разделят 

на две групи: динамични, които варират в процеса на трудова дейност и статични, обединяващи в 

себе си постоянно присъщите личностни особености на човека. Изобретяването на нови 

информационни технологии, компютъризацията на дейностите в човешкия живот, доведе до 

промяна в традиционните представи не само за ежедневния живот, но и за професионалната работа 

и необходимите професионални качества и умения.  

 

 

Г-7-3. Филипов, Ф. (2020). Инженерната психология в XXI век. В сборник с доклади от 

Годишна международна научна конференция на ВВВУ „Г. Бенковски“, гр. Д. Митрополия, 294-

300, ISSN 2738-716X. 

 

Цел на доклада е да припомни за едно направление в психологията. Инженерна психология 

- забравената наука, която е по-актуална от всякога. След като получава голямо внимание в средата 

на ХХв, през последните десетилетия тази област на науката изпадна в забрава. Част от причината 



за това е развитието на много други сходни науки, които се намесват в нейното изследователско 

поле и я изместват като водеща дисциплина. Без да омаловажаваме постиженията им, заслужава 

да се отбележи, че се забравя основната цел на инженерната психология, а именно да изучава 

информационното взаимодействие и умствената дейност на човека при работа с технически 

средства. Съвремието изисква не само реабилитация на тази наука, но и разширяване на 

изследователския ѝ фокус върху психологическите прояви на човешката психика при работа с 

разнообразните персонални високотехнологични електрически устройства. За инженерната 

психология е от голямо значение нейните постижения да намират приложение в практиката. В 

същността си тя е приложна наука, но не е правилно да се разглежда единствено като такава, 

понеже заедно с приноса си към решаване на практически проблеми, решава и свои теоретични 

въпроси. Несъмнено инженерно-психологичните изследвания оказват своето влияние върху 

развитието на общата психология, както и на другите науки за човека. Благодарение на 

получаваната информация от разнообразните изследвания може да се стигне до критично 

преосмисляне на много концепции и въпроси, отнасящи се до психическите процеси, качества и 

състояния на човека.   

 

 

Г-7-4. Филипов, Ф. (2019). Принципи при организиране на труда на персонала. В сборник с 

доклади от Годишна международна научна конференция на факултет „Авиационен“, НВУ „В. 

Левски“, гр. В. Търново, 513-519, ISBN 978-954-713-123-1. 

 

В доклада се разглеждат някои въпроси касаещи организацията на труда. От управленска 

гледна точка процесът е свързан главно с мотивацията на работната сила и постигането на 

икономически резултати, в този случай при ефективно използване на човешките ресурси и 

минимално възникване на конфликтни ситуации. Организацията на труда е част от процеса на 

организиране на цялостната стопанска дейност. Организацията представлява специфични форми 

и методи за обединяване на персонала със средствата за производство с цел получаване на полезен 

ефект. Организирането на труда е част от процеса по организация на цялостната икономическа 

дейност. Застъпва се разбирането, че трябва да се създадат условия за оптимален трудов цикъл на 

дейностите, при който да не се губят време, ресурси, усилия и т. н. Полученият резултат трябва да 

бъде контролиран чрез стандарти и служителят във всеки един момент да знае какво ниво на 

представяне показва, дали надхвърля или недостига критериите. Личният контрол върху дейността 

предшества показването на резултата пред ръководителя. Подготовката за изпълнението на 

основната и извършването на други спомагателни дейност е важно за служителя, за да може да 

започне активността по начин, който най-добре приляга на неговите разбирания, способности и 

опит. Трудовият дизайн трябва да създава предпоставки за разкриване на потенциала на 

работника: знания, умения, способности, физически и психологически капацитет и др. 

 

 

Г-7-5. Филипов, Ф. (2018). Модел за диагностика на персонала в стопанска организация. В 

сборник с доклади от Годишна международна научна конференция на факултет „Авиационен“, 

НВУ „В. Левски“, гр. В. Търново, 394-403, ISBN 978-954-713-114-9. 

 

Докладът представя авторска разработка на Модел за диагностика на персонала в една бизнес 

организация. Застъпва се разбирането, че управлението на човешките ресурси изисква достоверна 

информация за психологическите и професионални качества, способности и умения на 

служителите. Представеният подход за анализ съчетава икономически и психологически 

инструменти, логически свързани с постигането на ефективен резултат при разработването на 

управленски интервенции. Разясняват се принципите на приложение и правилата за работа с него. 

От гледна точка на управлението на човешките ресурси, психологическата диагностика на 

служителите може да създаде разликата между обикновеното администриране на персонала и 

ръководство, ориентирано към благополучието на организацията и благосъстоянието на хората. 

Понеже анализът силно се доближава до научните постановки, това предполага някои особености 

и наличие на специфични умения при боравене с него. Резултатите от анализа предполагат 



подходящо внедряване в практиката. Преходът от теорията към практиката не е лесен и много 

теории са се проваляли именно тук. 

 

 

Г-7-6. Филипов, Ф. (2017). Локализацията на контрола като предиктор на мотивацията за 

труд и удовлетвореността от различните аспекти на организация на работата. В сборник с доклади 

от Юбилейна научна конференция с международно участие „Съвременни тенденции в 

авиационното обучение“, 294-304. НВУ „В. Левски“, факултет „Авиационен“ Д. Митрополия.  

ISBN 978-954-713-110-1. 

 

Докладът обобщава резултатите от няколко регресионни анализа относно мотивацията и 

удовлетворението от работата. Хипотезата предполага, че ще има статистически значим ефект от 

локуса на контрол върху мотивацията за труд и удовлетвореността от различните аспекти на 

организация на работата. Резултатите показват, че хората съобразно локуса си на контрол, 

възприемат по различен начин предлаганите им мотиви за труд, което влияе и върху тяхната 

удовлетвореност на работното място. Докладът също така описва и се опитва да обясни 

индивидуалните различия в генерализираната вяра във вътрешно-външния контрол. 

Предполагаме, че тази променлива е от голямо значение за разбирането на естеството на работното 

поведение в различни ситуации. Освен това правим извода, че съществуват закономерни 

индивидуални различия между служителите в степента, в която е вероятно те да си припишат 

личен контрол на някои аспекти на работния дизайн. В резултат на проведените анализи, 

заложената хипотеза е потвърдена. Съществува статистически значимо влияние на локализацията 

на контрола върху мотивите за извършване на дейността и удовлетвореността от характеристиките 

на работата. Наблюдава се ясно изразена диференциация в предпочитаните стимули за труд между 

групи с изразена вътрешна и външна локализация. Същата е налице и при удовлетвореността. 

Генерализираните очаквания за произхода на подкреплението могат да бъдат от значение при 

определяне на подходящи мотивационни и управленски въздействия върху персонала за постигане 

на трудовите цели. 

 

 

Г-7-7. Филипов, Ф. (2016). Психологическият анализ като основа за мениджърски решения. 

В сборник с доклади от Шеста международна научна конференция „Образование, наука, 

иновации“, 386-396. Европейски политехнически университет, Перник,  ISSN 1314-5711. 

 

Докладът представя няколко анализа свързани с разкриване мотивацията за труд. Използвани 

са две методики, едната изследва видовете мотиви за труд, чрез другата се определят 

предпочитаните материални и нематериални стимули от служителите. Резултатите се използват за 

определяне на мотивационният профил на служителите в организацията и на тази основа в 

последствие да се изработят подходящи стимулационно-мотивационни мероприятия. Тук 

предлагаме идеята, че би било много по-добре при формиране на мотивационната стратегия, да се 

използват предварителни психологически анализи, които биха задали рамката на ефективното 

въздействие. Използването на обобщени теоретични модели едва ли би имало същия успех. 

Мотивирането както на своето, така и на поведението на подчинените, е основен елемент от 

дейността на мениджърите и е значим компонент на ръководната дейност. От него могат да се 

направят и важни изводи за уменията свързани с лидерския стил на ръководителя. Преди да могат 

да мотивират подчинените, ръководителите трябва да знаят какво обуславя поведението на хората 

и какво могат да направят, за да ги насърчат към постигане на висока ефективност в работата. Това 

включва както диагностични, така и концептуални умения, които са важна част от ръководната 

дейност. 

 

 

Г-7-8. Филипов, Ф. (2015). Характеристики на организацията на труда и тяхното влияние 

върху удовлетвореността на служителите от материалното стимулиране. Психологични 

изследвания, 18 (1), 31-40. ИИНЧ-БАН, София, ISSN 1311-4700. 

 



В този доклад се прави опит да бъде определено и характеризирано влиянието на структурата 

и режима на трудова дейност върху удовлетвореността от прилаганите материални стимули в една 

конкретна организация. Използвани са следните методики: „Методика за изследване 

организацията на труда“ и „Въпросник за удовлетвореността от приложението на различните 

стимули в изследваната организация“. Чрез първата се прави преглед на силните и по-слаби страни 

от трудовия процес, а чрез втората, посредством регресионен анализ, се проверява дали те влияят 

върху удовлетвореността от материалното стимулиране. Хипотезата, че при анализа ще се 

наблюдава взаимозависимо влияние между  различните параметри на организацията на работа с 

персонала и удовлетвореността от използваните материални стимули се потвърждава. Резултатите 

могат да бъдат използвани при създаване на мотивационно-стимулационна система във всяка 

организация. Що се касае до по-детайлния анализ върху елементите от трудовия процес и от кои 

конкретни стимули би се повлияла удовлетвореността на персонала към тях, то той вероятно няма 

да може да бъде прилаган на общо основание и при други предприятия, просто защото едва ли 

може да се намерят две структури напълно еднакви в организационно отношение. Изводите от 

регресионния анализ показват закономерности отнасящи се до труда в конкретната фирма.   

 

 

Г-7-9. Филипов, Ф. (2015). Психологични аспекти при организационната диагностика на 

маркетингов план.  В сборник с доклади от Научна конференция с международно участие 

„Психологията – традиции и перспективи”, т. 2, 182-187. ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград, 

ISSN 1314-9792. 

 

Настоящият доклад има за цел да обърне внимание на един малко по-различен подход от 

традиционния за оценка на качествата на маркетинговия план. Към анализа на икономическите 

резултати се добавя и психологичен анализ на няколко групи: служителите изготвили плана, 

персонала зает с неговото изпълнение и членовете на целевия сегмент, към който е насочено 

въздействието на плана. Твърдим, че обединяването на икономическия анализ с психологическия 

би предоставил дълбочина и широчина на възможните интерпретации в извършването на 

организационна диагностика и в крайна сметка ще предостави качествено и ефективно решение за 

организационно развитие. Предложен е теоретичен модел за оценка на резултатността на 

маркетинговия план, който в няколко стъпки  насочва организационния консултант към 

определена процедурна последователност на анализ. Изпълнени последователно, тези етапи в 

голяма степен биха предопределили успешното разкриване на дисфункционално звено или процес. 

Голямо предимство тук е, че се обръща внимание и се изследват както икономически резултати, 

така и психологически характеристики. Организационната диагностика благоприятства 

съчетаване на различни техники, методи и подходи за анализ. Правилото е, че колкото по-

креативен е подхода на консултанта към поставената му задача, толкова по-благоприятни са 

неговите шансове да я завърши с успех.   

 

 

Г-7-10. Филипов, Ф. (2015). Значение на психологичния анализ в организацията при 

формиране на решения за управление на персонала. В сборник с доклади от Национална научна 

конференция „Перспективи и предизвикателства пред съвременното управление“,  93-104. УНСС, 

София, ISBN 978-954-644-828-6. 

 

В доклада се представят резултатите от няколко психологични анализа, проведени сред 

персонала на една стопанска организация. Изследват се мотивите за труд, удовлетвореността от 

труда и локализацията на контрол. Чрез статистически инструментариум се диагностицира 

психологичния профил на служителите и се разкриват някои личностни характеристики. 

Резултатите от тези изследвания се прилагат при изработване на подходи за управление на 

персонала. Мениджърите в организацията е добре да познават в детайли както професионалните 

качества на своите служители, така и психологичните им характеристики. Трудовите задачи, а 

също и различните видове стимули е необходимо да съответстват на възможностите и очакванията 

на служителите. По този начин би се гарантирал правилния начин за работа с персонала от гледна 



точка на ефективност и качество. Пътят към изпълнението на организационните цели минава през 

съчетаване на икономическата рационалност и психологическата пригодност.   

 

 

Г-7-11. Filipov, F. (2015). The Impact of Work Organization on the Employees’ Satisfaction with 

the Non-material Incentives. Proceedings from Fifth International Science Conference “Education, 

Science, Innovations”, 303-314. European Polytechnical University, Pernik, ISSN 1314-5711. 

 

Докладът фокусира вниманието върху организацията на работата като фактор на 

удовлетвореността на служителите от нематериалните стимули. Организацията на работа винаги 

е била от решаващо значение за трудовата дейност на служителите. Когато има определени 

критерии за това как трябва да се държи персоналът на работното си място и какви цели да постига, 

трябва да има и добра структурна организация. Системата за стимулиране е част от нея. 

Нематериалните стимули понякога се използват за повишаване на мотивационното поведение. 

Има ли обаче възможност чрез организацията на работа да се подобри резултатът от използването 

им? Какво е влиянието на работните процеси и структури върху ефекта на нематериалните 

стимули и дали има такъв? Тези въпроси се повдигат в доклада. Обръща се внимание, че системата 

за стимулиране на труда е много важна. На първо място тя трябва да контролира стандарта на 

работа и едва след това да стимулира успешните резултати. Увеличаването на заплатата, свързано 

с показателите за изпълнение (резултат, обем на извършената работа, отговорност и т. н.), има 

ефект само за кратко време. Служителите бързо свикват с по-висока заплата за същия обем 

свършена работа и заплатата скоро губи силата си на стимул. Следователно финансовите стимули 

са ефективни, но е необходимо и нещо повече, за да се задържи висок трудовия резултат. 

Мениджърите трябва да включват инструменти за генериране на вътрешна мотивация в персонала, 

за да задържат резултатите и да постигнат нови висоти. Това включва подходяща организация на 

работата, визия, общи цели, ценности, вдъхновяваща атмосфера на сътрудничество, интересна 

работа, признание, уважение на мнението и т.н.  

 

 

Г-7-12. Филипов, Ф. (2014). Анализът на предпочитаните от служителите стимули в процеса 

на мотивиране на персонала. В сборник с доклади от 7-ма Национална школа за докторанти и 

млади изследователи, 17 (2), 254-260. ИИНЧ–БАН, София, ISSN 1311-4700.  

 

Настоящият доклад има за цел да открои различията между вътрешната и външната 

мотивация, механизмите, които ги пораждат и мястото им в мотивационната стратегия на 

организацията. В това изследване се анализират предпочитаните от служителите стимули и на тази 

база се определят насоки за изготвяне на стимулационна система. Защитава се разбирането, че не 

съществува универсална мотивационна стратегия и техники, а всичко трябва да е подчинено на 

мотивационния профил на служителите. Изготвянето на мотивационната стратегия е една от 

важните задачи на мениджмънта във всяка организация. Тя е необходимо да съдържа цялостна 

концепция за това как ще бъдат подкрепяни служителите на фирмата при изпълнение на трудовите 

си дейности. Това включва както изработване на самите стимули, така и внедряването им в 

трудовите процеси, съблюдаването на правила и графици за изпълнение. Крайната цел е тази 

стратегия да бъде ефективна, защото ако тя не е, това ще се отрази на резултатите на цялата фирма. 

А за да бъде ефективна, основното, което трябва да се спази, е изискването тя да отговаря на 

очакванията на служителите. Диагностицирането на предпочитаните от служителите стимули 

следва да бъде достатъчно детайлно, добре насочено, както към възможностите на фирмата да 

осигури съответния стимул, така и към служителите да пожелаят точно този стимул. Изследването 

на предпочитаните от служителите стимули, както и други видове психологични тестове и анализи 

на цялостните процеси в трудовата дейност е необходимо да се правят периодично заради 

динамичната природа на личността. Това, което е било валидно наскоро, е възможно да се окаже 

неадекватно в бъдеще. Осъвременяването на мотивационната стратегия и различните техники е 

задължително, ако организацията иска да притежава работоспособен и мотивиран персонал. 

 

 



Г-7-13. Filipov, F. (2014). The Psychological Behaviorism in Favor of Stimulating Excellence in 

Work Activities. Proceedings from Fourth International Science Conference “Education, Science, 

Innovations”, 319-324. European Polytechnical University, Pernik, ISSN 1314-5711. 

 

Докладът изследва една от класическите школи в психологията, бихевиоризмът и неговите 

възможности за иницииране на мотивирано трудово поведение. За да разберем аргумента, че той 

може да помогне в преследването на по-добри резултати в дейността, приемаме, че резултатът от 

това влияние трябва да се търси в следните области: ангажираност на персонала към 

организацията, поддържане на висока мотивация и капацитет за практическо изпълнение на 

задачите. Въпреки че обръщаме внимание на бихевиоризма като възможен подход за организиране 

и насочване на човешкия потенциал в организацията, ние не отхвърляме, както прави радикалният 

бихевиоризъм, че има психични процеси в личността, а точно обратното. Те съществуват, но могат 

умишлено да се формират, поддържат и ръководят от устойчиви механизми. Способността за 

трудова дейност е една от онези основни човешки компетенции, които нашият вид е развил като 

функция на нашата биологична структура, нашата еволюционна и културна история, 

допълнително регулирана от сложни норми и социални конвенции. Професионалният труд не е 

проблем само на социалното поведение. Той е съвместна и сложна функция на анатомо-

физиологичните особености на тялото и придобитите в хода на образованието умения. Човек не се 

ражда със способността да работи ефективно. Способността за полагане на труд при хората е 

продукт на дълга поредица от индивидуално преживени събития и обстоятелства, които се случват 

в рамките на сложна матрица от социокултурни изисквания, очаквания, структури и традиции. И 

така, индивидът се  научава да работи чрез жизнен опит като приучава тялото си да изпълнява 

необходимите действия. Ако служителят работи добре, това е резултат от комплексно обучение. 

Неправилно заучените модели на трудово поведение ще доведат до лоши резултати. Ако 

организациите искат добри работници, те трябва да ги научат как да работят. 

 

 

Г-7-14. Filipov, F. (2013). A Modern Dilemma: Personal Qualities or Characteristics of 

Technologies. Proceedings from Third International Science Conference “Education, Science, 

Innovations”, 157-163. European Polytechnical University, Pernik, ISSN 1314-5711. 

 

Докладът обръща внимание на двойствената страна на високите технологии. Тезата е, че със 

сигурност повечето хора се радват на предимствата, които им дават в ежедневието напредналите 

технологии като компютри, смартфони, цифрова телевизия и интернет, самолети, лекарства и т. 

н., но колко от тях са наясно със страничните или „необичайни“ ефекти, които се появяват в 

индивида при тяхното използване. Третата индустриална революция значително увеличи 

продължителността на живота на тези, които живеят в икономически по-развитите страни. Но 

наред с безспорните постижения, които технологията достигна, се появиха и много непознати 

отрицателни резултати: неудовлетворителен живот, психологическо или физическо страдание, 

отчуждение и неспособност за жива комуникация. В днешно време все повече учени говорят за 

модерните болести на 21 век. Има хиляди организации по света, които се борят срещу бедността, 

глобализацията, замърсяването на околната среда и др. но има ли дори една, която се бори за 

съхранението на автентичността на човека срещу „агресивните и настъпателни технологии“? 

Всички трябва да се страхуваме от деня, в който личните качества ще бъдат по-малко ценни от 

характеристиките на технологиите. Социалната дилема между човек и технология вече излезе 

наяве, а обществените проблеми и несполуките в личния живот са нейното първо измерение. 

 

 

Г-7-15. Филипов, Ф. (2013). Организационно управление на база психологичен анализ на 

персонала. В сборник с доклади от Научна конференция с международно участие „Психологията 

– традиции и перспективи”, т. 2, 30-36. ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград, ISSN 1314-9792. 

 

Докладът има за цел да очертае практико-приложен модел за изследване на психологичната 

нагласа за труд, как служителите оценяват обстановката за труд и удовлетворени ли са от труда си 

в дадена организация. Използват се авторски методики на Института за изследване на населението 



и човека – БАН, посредством които се характеризират важни психични процеси като мотивация, 

удовлетвореност от труда и предпочитани стимули. Ако се търси ефективност в управлението на 

човешките ресурси, такъв вид анализ е задължителен. Взаимовръзката на управлението на 

персонала с организационното управление и по-точно с максимизиране на неговите резултати е 

показана чрез цялостен преглед на трудовата дейност, силни и слаби страни, възможности за 

развитие. Оценката и развитието на човешкия фактор е специфична управленска дейност и не би 

следвало да се разглежда отделно от управлението на останалите системи в организацията. Тя 

предполага анализ на организацията и спецификата на труда, анализ на текучеството, 

психофизиологична оценка на персонала, изготвяне на критерии за пригодност и ред други 

специфични дейности. Въз основа на прецизно направената оценка на човешкия фактор се изготвя 

програма за развитие и стимулиране на персонала. В тази програма персонала преди да бъде 

управляван е необходимо да бъде „проектиран” въз основа на получените от оценката му 

резултати. Човешкият фактор се проектира съобразно спецификата на труда и технологичния 

процес, т. е. върви паралелно с проектирането и организацията на труда. 

 

 

Г-7-16. Филипов, Ф. (2013). Отношенията личност-труд-семейство в процеса на мотивация 

на персонала.  В сборник с доклади от Международна конференция „Психологическа интервенция 

и превенция на конфликта при съчетаване на семейния и професионалния живот“,  124-134. София, 

ISBN 978-954-2987-05-5. 

 
Докладът има за цел да разкрие отношенията личност-труд-семейство като едни от важните 

фактори имащи значение относно ефективното мотивиране на персонала. Чрез методиките: 

Методика за изследване на мотивите за труд, Въпросник за изследване личното предпочитание на 

служителите към различни видове стимули и Въпросник за удовлетвореността от приложението 

на различните стимули в изследваната организация, се разкрива мотивационната сфера на 

служителите на стопанска организация и се правят заключения относно това какво е актуалното 

състояние на мотивационните практики във фирмата и какво би било удачно да се използва в 

бъдеще. Подчертава се, че служителите не са изолирани „работни единици“, а личности 

отглеждащи семейства и грижещи се не само за собственото си благополучие. Както се вижда от 

изпълнените задачи, взаимовръзката между стимулите за работа и мотивацията за труд е 

диференцирана по степен на изява в зависимост от спецификата на стимула и групата лица, към 

които е насочена. Откроява се ясно, че подскалата личност-труд-семейство има корелационна 

зависимост с удовлетвореността от прилаганите материални или нематериални стимули. 

Използването на материалното стимулиране, макар и насочено директно към служителя, всъщност 

има двойно значение: към самия служител и към членовете на семейството му. Високоефективният 

процес на мотивиране би се отличавал с насоченост към задоволяване не само на личните 

потребности на служителя, но в по-широк смисъл и към задоволяване на семейните такива. 
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