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A. МОНОГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
(след ОНС “доктор”) 

А.1.  Стоянов,  И. Стресът  в  организационна  среда:  управленски  аспекти.
Библиотека  “Стопански  свят”,  бр.  № 118,  Издание  на  СА “Д.  А.  Ценов” –
Свищов, 2012, 174 с., ISSN 1310-2737. 

Съвременните организации са изправени пред предизвикателствата на бизнеса, а

хората, работещи в тях изпитват проблеми, които пораждат стрес в тяхното поведение.

Стресът на работното място, и по-конкретно професионалният стрес е тенденция, която

има негативен оттенък върху действията на хората в организационна среда. Вредният

стрес (дистрес) е явление, влияещо на психиката и физиологията на човека, а оттам и

на решенията, които взема в процеса на работата. 

В резултат на нарастващата нужда организациите да се справят със стресорите и

повишаване на ефективността на човешкия капитал, все повече разработки акцентират

на  проблема за управление на стреса. Тъй като в литературата (предимно западна) са

разработени различни аспекти за изследване и управление на стреса в организацията,

все още няма общоприети стандарти за неговото ограничаване. Този факт провокира

изследователски интерес на автора към проблематиката да се търсят нови възможности

и  насоки  за  ограничаване  на  стресорите  и  създаване  на  подходящи  условия  за

реализация на потенциала на човешкия фактор в организацията.  

Монографичното  изследване  се  фокусира  на  актуални  за  управленската  наука

въпроси,  свързани  с поведението на човешкия фактор в работна среда и различни

аспекти за ограничаване на вредното влияние на стреса. За целите на публикацията са

разгледани възгледите на водещи експерти в областта, като е направен критичен анализ

на проблематиката. За постигането на целта на монографичния труд се решават три

комплексни задачи:



- теоретичен обзор на класическите и съвременните възгледи за проявлението и

управлението на стреса в организационна среда и установяване на подходите, влияещи

на този процес;

- диагностициране на стресовата ситуация, стресорите и поведението на човешкия

фактор в организационна среда, представяне на основните модели и класификацията им

за изследване на стреса;  

-  анализ  на  емпирични  данни  за  влиянието  на  стреса  върху  поведението  на

човешкия фактор в Р. България и страни от ЕС, поради което е разработен социално

адаптивен модел за управление на стреса в организационна среда.

Б. СТУДИЙНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 
(след ОНС “доктор”)

Б.1.  Стоянов,  И. Власт  и поведение  на  човешкия  фактор  в  управлението.  //
Електронно списание “Диалог”,  бр. 3,  2012. Издание на СА “Д. А. Ценов” –
Свищов, с. 23-55, ISSN 1311-9206.

Властта е специфичен компонент от управлението на организацията, която може

да се реализира чрез поведението на хората, най-вече в две насоки: възможност да се

вземат управленски решения и да се контролират организационни ресурси. Властта е

средство (инструмент), чрез  което субекта  на управлението (имащия власт)  може да

насочва и контролира поведението на обекта (зависимият от тази власт). Този процес е

симбиоза от йерархия (подчинение, респективно социална зависимост) и възможности

за управление на базата  на  статус и влияние.  Студийното изследване акцентира на

актуални за управленската практика въпроси, свързани с властта на човешкия фактор в

организацията.  Обхванати са широк  спектър от изследователски  и  методологични

аспекти на проблема, които са ключови за реализацията на управленския процес.

Властта  е  представена  чрез  теоретичен  обзор,  който  отразява  възгледите  на

водещи специалисти по проблематиката,  които я разглеждат с  различни приоритети.

Властта е изследвана, като начин за управление на организацията на базата на цели и

интереси,  които  пораждат  конфликт  за  надмощие.  Отчетени  са  детерминантите  за

използването на властта в управлението и ефективността на управленския процес. За

целта е представена базова класификация, която разкрива специфичните отношения на

власт  в  организацията,  формираща  шест  детерминанти.  Чрез  студията  те  са

допълнени с четири, които обогатяват теоретико-практическият инструментариум

на съответната проблематика. Студийното изследване поставя основни рамки при
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разглеждане на властта в организацията, като проследява поведението на човешкия

фактор в различни ситуации. Въпросът засяга комплексни аспекти от управлението на

организацията  и  по-конкретно  правото  за  придобиване  и  използване  на  властта,

различните  ситуации  в  тази  насока  и  преотстъпването  й  в  управленския  процес.

Детерминантите  на  властни  отношения  затвърждават  някои  закономерности  при

използването на властта и дават предписания за практическото й приложение.     

В. АКАДЕМИЧНИ   УЧЕБНИЦИ 
(след ОНС “доктор”)

В.1. Стоянов, И. Управленска политика. Библиотека “Научно знание”, бр.
№ 10, Издание на Институт на Общество на знанието, 2014, 348 с.,  ISBN
978-619-7128-02-4.

Учебникът е предназначен за придобиване на актуални знания от студентите в

областта  на управленската  политика на  фирмата  и  стратегическите  й  аспекти.

Структурата  на  учебника е  представена  в  две  части,  които  са  взаимосвързани  и

показват  различни  нюанси  на  стратегическото  управление.  Първата  част обхваща

стратегическите аспекти при формирането на управленската политика. Втората част

разглежда  личностните  и  ценностните  аспекти  при  институционализиране  на

стратегията  на организацията.  В учебника са  засегнати въпроси за философията  на

управлението,  като  процес,  свързан  с  организационното  профилиране,  анализ  и

изследване  на  взаимодействието  на  съвкупност  от  променливи  в  подсистемите  на

фирмата.  Възприет  е  глобален  подход към управленската  политика,  защото същата

обхваща интеграцията на процесите в организацията и отстояване на интересите й в

обществото.  Това налага  организацията да се разглежда,  като отворена система,

която си взаимодейства с обкръжаващата я среда.
Целта  на  учебника е  да  се  представят  някои  теоретични  фундаменти,  които

отразяват  същността на управленската политика,  която може да се пречупи през

призмата  на  стратегическата  дейност. Ролята  на  управленската  политика е  да

определя, какво трябва да се прави и да задава ясни параметри, как организацията ще

повишава конкурентоспособността си. Така се откроява и задачата – да се предложи

подход  за  изследване  на  управленската  политика  и  възможност  за  апробиране  на

теоретичните знания в практиката на организациите.  

В.2.  Стоянов,  И.  Управление  на  групи  и  екипи.  Издателство  “Авангард
Прима”, София, 2014, 250 с., ISBN 978-619-160-351-0.
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Учебникът е предназначен за придобиване на знания от студентите в областта

на управлението на групи и екипи. Той е част от глобалния спектър за поведението на

човешкия фактор в  организационна  среда.  Акцентът е  поставен  на  авангардни  за

теорията и практика проблеми, свързани с отношенията на хората в група и екип.

Учебникът  има  за  цел  да  даде  основни знания  за  същността на груповото и

екипното  поведение.  Един  от  значимите  въпроси  на  неформалната  организационна

система е ролята на човешкия капитал и ефективното му използване. Открояват се три

равнища на поведение на човешкия фактор: личностно, в група/екип и организационно.

Те  са  вътрешна  променлива,  определяща  индивидуалните  разбирания  на  човека  и

адаптацията му в социална и организационна среда. В учебника е застъпен системен

подход към поведението на човешкия фактор. Хората са тези, които вземат решенията и

осъществяват всички дейности (дори и чрез автоматизация) в йерархичните равнища на

фирмата.  Тя  е  социална  система,  най-важния  капитал  на  която  е  човешкия,  защото

хората определят развитието на технологиите и поставят неограничени възможности в

научно-изследователската дейност. Ефективни резултати в организацията са възможни

чрез съвместни усилия и компетенции, изразени чрез групово и екипно поведение.  

Екипната и груповата дейност са поле с интердисциплинарна насоченост, тъй

като обхващат комплекс от подходи, методи и техники, определящи взаимодействието

между хората в организационна (работна) среда.  Целта на учебника е да се разкрият

основните аспекти на личностното поведение, как хората си взаимодействат ефективно

и постигат съвместни резултати в група и екип. Това налага да се определят различни

ситуации в поведението на личността, от което изпъква и задачата – да се представи

екипната и груповата дейност, като съществен компонент от поведението на човешкия

фактор в организацията.          

В.3.  Стоянов,  И. Бизнес  комуникации  и  връзки  с  обществеността.
Издателство “Авангард Прима”, 2016, 150 с., ISBN 978-619-160-633-7.

        Учебникът отразява комуникационните аспекти на човешките ресурси и деловия

протокол. Съставна част на този процес са връзките с обществеността (ВО), чрез които

организациите  поддържат  добри  взаимоотношения  със  заинтересованите  страни.

Целта  на  учебника е  студентите  да  придобият  необходимите  знания  и  умения  в

областта  на  комуникационната  политика  на  фирмата  и  изграждане  на  адекватни

взаимоотношения с нейните партньори, обществени групи и институции. Задачата е да
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се предложи подходяща рамка за изследване на комуникационните процеси, които да

намерят приложение в работата на човешките ресурси. 

         Структурата на учебника е в две части, които следват съвременните тенденции в

съответната проблематика. Първата част обхваща теми, които отразяват същността на

комуникацията,  вътрешноорганизационното  комуникиране  на  човешките  ресурси,

междуличностното  и  делово  комуникиране  и  комуникация  чрез  типови  модалности.

Втората част засяга въпроси, които имат отношение към връзките с обществеността,

като съвременна форма на комуникация, концептуалните особености и технологията за

тяхното реализиране, както и средствата за масова информация.  

Г. АКАДЕМИЧНИ УЧЕБНИ ПОСОБИЯ
(след ОНС “доктор”)

Г.1.  Стоянов,  И. Управленска  политика  (учебно  пособие  за  семинарни
занятия). Библиотека “Академично знание”, кн. № 3, Издание на Институт на
Общество на знанието, 2014, 82 с., ISBN 978-954-7128-04-8.

Учебното пособие е предназначено за семинарни занятия на студентите, които

изучават управленската политика на организацията и стратегическите й аспекти. Тя е

част от съвременните тенденции на управлението на организацията и има за цел да

разкрие  някои практически аспекти,  свързани с формулирането и реализирането на

управленската политика. 

В структурно отношение учебното пособие застъпва тематика (по утвърдени

теми)  в учебника “Управленска политика”. Разглеждат се методически въпроси за

самостоятелна  подготовка на студентите по определени  теми,  имащи за  цел  да

затвърдят познанията им, придобити в едноименния (лекционен) курс. Показани са

примери от практиката и методически постановки на изучаваните проблеми.   

Към всяка тема в учебното пособие са включени контролни въпроси за проверка

на знанията на студентите, въпроси, изискващи маркирането на верен отговор, теми за

презентация и мултимедийна изява и примери от фирмената практика. По този начин

студентите  могат  да  придобият  по-широка  представа  за  практическите  аспекти  на

управленската политика и да вземат адекватни на ситуацията управленски решения.  

ДI. СТАТИИ – отпечатани след рецензиране в национални специализирани 
         научни издания с редколегия (след ОНС “доктор”)
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Д  I  . 1.   Stoyanov  ,   I. Conceptual view on corruption and its impact on human resources
(Концептуални възгледи за корупция и влиянието й върху човешките ресурси).
//  Scientific  Journal  KSI  Transactions  on  “KNOWLEDGE  SOCIETY”.  A
Publication of Knowledge Society Institute, Volume IX, Number 1, March 2016, pp.
40-47, ISSN 1313-4787.

          В статията са разгледани въпроси,  определящи концептуалните възгледи за

корупция и влиянието й върху човешките ресурси. За да се постигне целта на статията

се диагностицира обхвата на корупцията, която се проявява не само в организацията,

но  и  в  обществената  система.  В  основата  на  корупционните  практики  и  схеми  е

човешкия  фактор,  който  влияе  на  корупцията  не  само  в  организацията,  но  и  в

обществената система. В национален мащаб корупцията създава обществени проблеми,

които рефлектират на жизнения стандарт на хората и застрашава устойчивото развитие

на националното стопанство. Отразени са индикаторите за изследване на корупцията в

макромащаб  и  формиращите  ги  дименсии.  Разгледани  са  същността и  обхвата  на

корупцията в бизнес организациите и административните структури, като са посочени

органите за противодействие. Чрез литературен обзор на корупцията в обществените и

социалните структури са изведени основни теории, определения и закономерности  на

корупционните схеми и техните проявления. 

        
Д  I  .  2.    Stoyanov  ,    I.  Corruption  of  human  resource  practices  in  organizational
environment (Корупционни практики на човешките ресурси в организационна
среда).  //  Scientific  Journal  KSI Transactions on “KNOWLEDGE SOCIETY”. A
Publication of Knowledge Society Institute, Volume IX, Number 1, March 2016, pp.
48-53, ISSN 1313-4787.

         В статията са разгледани въпроси, свързани с корупцията на човешките ресурси в

организационна среда. За да се постигне целта на статията, корупционното поведение е

диагностицирано на индивидуално и групово равнище, като е направена типология на

организациите и причините за наличието на корупция.

         На индивидуално равнище, корупцията се пречупва през призмата на персоналното

поведение на личността, чийто основен мотив е да се облагодетелства от организацията

или външни субекти за собствена сметка. Корупцията на групово (колективно) равнище

се проявява между няколко души, на базата на съглашателство помежду им, в полза на

организацията  или  групата  (колектива).  На индивидуално  равнище отговорността  за
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участие в корупционни практики и схеми е на отделната личност, докато на групово

равнище е на висшия мениджмънт или на акционерите в организацията.

         Направена е типология на организациите според наличието на корупция, като е

установено, че в голяма част от случаите тя възниква в резултат на нерегламентирани

практики и пошла фирмена култура. Според равнището на корупция, организациите са

структурирани в четири групи.  В публикацията  е  отделено внимание на причините,

провокиращи човешките ресурси да попадат в корупционни практики и схеми. 

Д  I  .  3.    Stoyanov  ,    I.  Ethical  and  social  responsibility  aspects  of  management  and
ecology  safety  enterprise (Етични  и  социално  отговорни  аспекти  на
управлението и екологична безопасност на фирмата). //  Scientific Journal KSI
Transactions on “KNOWLEDGE SOCIETY”. A Publication of Knowledge Society
Institute, Volume VIII, Number 3, September 2015, pp. 8-14, ISSN 1313-4787.

         В статията са разгледани въпроси, свързани с етичните и социално отговорни

аспекти на управлението на фирмата и екологичната безопасност. Целта на статията

е да се отразят основните насоки, формиращи етичната система, подходите за етично

поведение и етичните решения във фирмата. Този процес е пречупен през призмата на

екологичната й политика и социално отговорното поведение.

         За  установяване  на  етичните  и  социално  отговорни  аспекти  на  фирменото

управление са установени два критерия – взаимоотношенията между заинтересованите

групи в организацията и взаимодействието й с тези в социалната среда. Отразени са

ключови направления,  определящи критериите,  принципите,  правилата и нормите на

поведение за етичен климат и ефективно междуличностно общуване.  Обосновани са

подходите за етично поведение, които отразяват предпоставките за избор на един или

друг  вариант  при вземането на  етични и социално  отговорни управленски решения.

Разгледани  са  равнищата,  определящи  рамките  и  фазите  за  етично  поведение  на

мениджърите и експертите. Установени са насоките, в които социалната отговорност на

организацията следва да се проявява, като са структурирани и съответните дименсии.

Отразена  е  спецификата  на  някои  стандарти  за  добри  практики  в  областта  на

социалната отговорност на фирмата (SA 8000 и ISO 26000).      

Д  I  . 4.    Stoyanov  ,    I. Theoretical aspect of hybrid research on leadership behavior of
human resources (Теоретични аспекти на хибридните изследвания за лидерско
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поведение  на  човешките  ресурси).  //  Scientific  Journal  KSI  Transactions  on
“KNOWLEDGE SOCIETY”. A Publication of Knowledge Society Institute, Volume
VIII, Number 3, September 2015, pp. 15-20, ISSN 1313-4787. 

         В  статията  са  разгледани  въпроси,  свързани  с  теоретичните аспекти на

хибридните изследвания за лидерско поведение на човешките ресурси. Основната цел

на  статията  е  да  се  направи  теоретичен  обзор  на  някои  класически  виждания  за

лидерството, формиращи три школи в проблематиката. Те имат хибриден контекст на

изследване,  защото  се  преплитат  различни  фрагменти  и  поведенчески  механизми,

използвани  от  лидерите  за  въздействие  на  кадрите.  Вниманието  се  фокусира  на

изследвания на три университета в САЩ – Iowa, Ohio и Michigan, като са представени

теоретични  идеи  за  поведенческите  аспекти  на  лидерството. В  резултат  на  това  е

предложена  методология  за  определяне  на  стиловете  на  поведение  на  лидера  и

взаимоотношенията му с кадрите. Същите са комбинация от висока и ниска степен на

човешки и професионални отношения, които приближават или отдалечават лидера от

последователите му. 

Д  I  .  5.  Стоянов,  И. Санкции  и  неетично  поведение  на  човешкия  фактор  в
управлението на организацията. // Списание “Икономическа мисъл”, 2015, бр.
3, с. 49-62, ISSN 0013-2993.

         В  статията  са  разгледани въпроси,  свързани  със  санкциите и  неетичното

поведение на човешкия фактор в управлението на организацията. Целта на статията е

да  се  направи  диагностичен  анализ  на  поведението,  възлагането  и  изпълнението  на

фирмените  цели  и  ефекта,  който  се  поражда  при  липсата  на  позитивни  резултати.

Отделено e внимание на две глобални философии, свързани с изследване на санкциите –

утилитаризъм  (полза)  и  ретрибуция  (наказание).  Направена  е  характеристика  на

тяхната  специфика,  като  е  установено,  че  те  имат  две  значения  –  стимулиране  на

определено поведение и съответно избягване на такова, ако то не съответства на целите

и цената, която личността трябва да заплати за извършено нарушение на правила или

норми на поведение. Направено е сравнение между санкциите и дисциплината, като е

обоснована  тезата,  че  дисциплината  е  по-широко  понятие  с  определени  категории.

Разгледани  са  формите  на  дисциплина  в  организацията  и  взаимовръзката  им  със

санкциите.  Неетичното  поведение  на  кадрите  следва  да  се  санкционира  по  някакъв

начин, като са обосновани три типа авторски интерпретации на причините, водещи до
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подобно поведение. Направена е характеристика на различните възгледи за ефекта на

санкциите (на мениджърите и кадрите). 

Д  I  . 6. Стоянов, И. Интелигентност и поведение на мениджъра в управлението
на организацията. // Списание “Диалог”, бр. 2, 2015, с. 29-45, ISSN 1311-9206.

      http://www.uni-svishtov.bg/dialog/title.asp?title=477

        В статията са разгледани въпроси, свързани с интелигентността и поведението

на  мениджъра  в  управлението  на  организацията.  Целта  на  статията  е  да  се

аргументира тезата, че в съвременния бизнес са необходими интелигентни мениджъри,

които  имат  необходимите  компетенции  да  се  справят  с  новите  предизвикателства  в

бизнес средата и да вземат адекватни управленски решения. 

          В публикацията се установени три типа интелигентност, които влияят на работата

на съвременните ръководители.  Те имат отношение  към процесите,  които определят

емоционалното  състояние  на  мениджърите,  провокират  ги  да  вземат  рационални

управленски решения и да общуват ефективно. Направен е анализ на емоционалната,

социалната  и  практическата  интелигентност,  като  са  идентифицирани  техните

специфики.  Емоционалната  интелигентност  се  разглежда през  призмата  на различни

модели,  които  определят  контекста  на  практическата  й  приложимост.  Социалната

интелигентност  има  отношение  към  способността  на  мениджърите  да  общуват

ефективно, а практическата да вземат интуитивни решения чрез проницателност и

некодифицирано  знание. В  статията  е  обоснована  необходимостта  от  интегративен

модел за интелигентност и поведение на мениджърите в организацията. Структурата

на модела се  формира от посочените типове интелигентност, чрез  които мениджъра

може  да  реагира  във  всяка  ситуация  –  проблем  или  възможност.  Това  става  на

индивидуално, групово или организационно равнище.                  

Д  I  . 7. Стоянов, И. Диагностициране на обхвата на съпротивата и възприятието
на човешкия фактор срещу организационна промяна. // “Бизнес посоки”, бр. 1,
2014, с. 42-49, ISSN 1312-6016.

За да се постигне целта на статията, съпротивата на човешкия фактор се изследва

през  призмата  на  две  направления –  според  обхвата  на  проявление  и  според

възприятието на хората към промените. Диагностицирането им е важно за успеха на

промяната,  тъй  като  показва  на  ръководството  на  организацията  какви  мерки  да

предприема в различни ситуации на кадрова съпротива. 
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По отношение на  първото направление (диагностициране на съпротивата според

обхвата на проявление) е установено, че съпротивата се проявява на три равнища, т.е.

индивидуална, групова и организационна. Тази съпротива се пречупва през призмата на

личностната  нагласа  на  кадрите,  влиянието  на  групата  върху индивида  (и  обратния

вариант),  както  и  предпоставките  за  осъществяване  на  промяната.  Имайки  предвид

второто направление на съпротивата  (според възприятието на човешкия фактор),  тя

възниква на три равнища. Същите имат отношение към личността да реагира в една или

друга  ситуация,  поради  което  тази  съпротива  се  диагностицира  на  конструктивна,

инертна и деструктивна. За да влияят на поведението на кадрите мениджърите могат

да използват  два подхода – хората  да бъдат освободени от участие в промяната  или

ръководителите да търсят нови способи за мотивация (при време и ресурси).

Д  I  . 8. Стоянов, И. Насоки и методология за групово вземане на управленски
решения  в  организационна  среда.  // International  Journal  for  Science  and
Innovations for the Industry -  “Innovations in Discrete Productions ”, Year II, Issue
2/2014, pp. 30-33, ISSN 1314-8907.

В публикацията са представени насоките и методологията за групово вземане на

управленски решения в условията на организационна среда. За постигане на целта е

обоснована  тезата,  че  персоналните  решения  в  организацията  (особено  ключовите)

могат да се вземат от висококвалифицирани специалисти. Това са експерти в различни

области от дейността на организацията,  които отговарят лично за последствията при

изборът  им  на  вариант  на  решение.  Процесът  е  труден,  защото  зависи  от  редица

обстоятелства и създава психологическо напрежение у вземащия решението, най-вече

от последствията, свързани с резултата. Разглеждат се насоките за групово вземане на

управленски  решения  и техните особености.  Представени са  положителните страни,

които провокират организациите да търсят опции за групово вземане на управленски

решения – подобрява се качеството на решението, групата има повече опит, разпределя

се отговорността и т.н.

Д  I  . 9. Стоянов, И. Мениджърски стил за вземане на управленско решение чрез
информация и фокусиране.  //  International Journal for Science and Innovations
for the Industry -  “Innovations in Discrete Productions ”, Year II, Issue 2/2014, pp.
40-44, ISSN 1314-8907.
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За да се постигне целта на статията, стилът за вземане на управленско решение се

разглежда на базата на  две дименсии – информация и фокусиране.  Първата дименсия

(информация) засяга количеството и качеството на данните, необходими за вземане на

управленски решения. Информацията трябва да бъде ясна, точна и логична, за което са

необходими  две  направления  за  правилното  й  използване  (ниво  на  познание)  –

задоволително и максимално. Втората дименсия (фокусиране) обхваща алтернативите

при избор на стил за вземане на управленско решение. В публикацията е отразено, че

съществуват  няколко опции  за  вземане  на  решение,  в  зависимост  от  това  колко са

алтернативите.  Когато има една алтернатива,  мениджъра може да вземе управленско

решение, което се основава само на един вариант за елиминиране на проблема. При

няколко алтернативи, той може да избере онази от тях, при която решението най-добре

ще игнорира проблема. В статията са определени пет стила за вземане на управленски

решения: решителен, гъвкав, йерархичен и интегративен. Каквато и да е ситуацията не

може  да  се  твърди,  че  съществува  универсален  стил  за  вземане  на  управленско

решение.  Мениджърите  трябва  да  се  придържат към определени  рамки,  но  реалния

успех  при  вземането  на  решения  ще  зависи  от  техния  опит,  рутина,  интуиция  и

находчивост в ситуацията.   

Д  I  . 10. Stoyanov, I. Expectations, attitudes and behavior of the human factor in the
organizational  environment  (Нагласи  и  поведение  на  човешкия  фактор  в
организационна среда). // KSI Transactions on Knowledge Society. A publication of
the Knowledge Society Institute, Vol. VII, Number 1, 2014, pp. 45-49, ISSN 1313-
4787.

В  публикацията  е  лансирана  тезата,  че  нагласите  и  поведението  на  човешкия

фактор в  организацията  се  формират от преживяванията  и очакванията  на хората,  в

резултат на лични разбирания и взаимоотношения с други личности. Главна роля в този

процес има конкретната ситуация, която определя поведението на хората да реагират по

определен  начин.  За  да  се  диагностицират  нагласите  на  хората  в  организацията  са

предложени три компонента:  когнитивен, афективен и предубеденост.  В статията е

установено, че нагласите зависят от фактите, които възприемат хората, типа на

ситуацията (нейната специфика) и интересите им. Отразени са пет фундаментални

варианта  на  съответствие  между конституцията  на  идейната  основа  на  личността  и

новите идеи. Предложени са  три нови варианта за диагностициране на нагласите на
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личността в организацията, които имат отношение към конфликтните ситуации. Тезата

е, че разминаването на нагласите между опонентите води до конфликти, едната страна

може да се нагоди към интересите на другата (ако е зависима от власт) и съвпадение на

нагласите между спорещите страни. 

Д  I  .  11.  Stoyanov, I. Management  aspects  of  committees  in  formal  organizational
system  (Управленски  аспекти  при  работа  на  комитетите  във  формалната
организационна система). // KSI Transactions on Knowledge Society. A publication
of the Knowledge Society Institute, Vol. VII, Number 2, 2014, pp. 23-27, ISSN 1313-
4787.

В статията са разгледани някои управленски аспекти при работа на комитетите

във формалната организационна система. Комитетите са съставно звено от дейността

на организацията и имат специфични цели, в зависимост от това дали се използват за

решаването на възникнал проблем или оказват рутинна помощ на ръководството.  Те

могат да вземат решения според предоставената им власт и равнището на компетенции

на членовете на комитета.  В публикацията  са посочени типовете комитети,  които са

диференцирани на постоянни и временно създадени. Първите са част от структурата на

организацията, защото консултират ръководството по различни въпроси на бизнеса, а

вторите възникват спонтанно – за решаването на проблем, след което се разпускат.  

В публикацията са отразени някои съществени особености, които определят каква

да бъде структурата и регламентите на комитета и по-точно неговата функция, обхват

и ефективност. В това отношение са засегнати въпроси за размера на комитетите, роля

на  председателя  и  секретаря  на  комитета,  избор  на  подходящи  членове,  правила  и

процедури в работата, подготовка и организиране на срещи на комитета и критерии за

ефективност на тяхната работа. В статията е установено, че комитетите са група, която

координира работата, дава препоръки на висшестоящите, взема решения и контролира

процесите, отчитайки стратегическите и тактическите приоритети на организацията.

Д  I  .  12.  Stoyanov, I. The role,  selection  and preparation of  the  supervisor  in  the
management  of  the  organization  (Роля,  избор  и подготовка  на супервайзора  в
управлението на организацията).  //  KSI  Transactions  on Knowledge Society. A
publication of the Knowledge Society Institute, Vol. VII, Number 2, 2014, pp. 28-32,
ISSN 1313-4787.
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В статията се третират актуални въпроси  за ролята, избора и подготовката на

супервайзора в управлението на организацията. Застъпена е тезата, че супервайзора е

връзката между висшето ръководство и хората от подножието на организацията. Той е

човекът, който е буфер между оперативната работа и изпълнението на стратегията

и тактиката, дефинирани от висшите равнища на управлението. От супервайзора се

очаква да бъде стожер на резултатите, които се постигат в обекта на системата и трябва

да оказва ефективен контрол върху изпълнението на работата.  

Отразени са възгледите за работата на супервайзора, от гледна точка на поставяне

на рационални цели на подчинените, създаване на подходящ работен климат, умение за

усъвършенстване на използваните методи и техники на работа, етично поведение и др.

Разгледана е една от важните му роли да взема решения чрез установяване на фактите,

преценка на ситуацията, предприемане на действия и проверка на резултатите. С цел да

се визират трудностите в работата на супервайзора са установени предизвикателствата,

които имат отношение към приоритетите в структурата на формалната организационна

система. Като основни в тази насока са промените в организацията и потребност от по-

голяма автономия, стремеж за повишаване на качеството на продуктите, справяне със

съпротивата срещу промени, контрол на дисциплината и др. Подчертана е нуждата от

квалифицирани супервайзори, които организациите трябва да наемат на работа, като са

необходими курсове за тяхната подготовка и професионално развитие.  В статията  са

отразени основните аспекти при изборът на супервайзори и някои класически методи

за целта. Отделено е внимание на  програмите за подготовка на супервайзори, които

определят нуждата от придобиване на значими за работата компетенции.     

Д  I  .  13.  Стоянов,  И. Особености  на  конфликта  на  мениджърски  интереси.  //
“Икономика и управление”, бр. 3, 2013, с. 11-19, ISSN 1312-594X.

В статията са разгледани особености на конфликта на мениджърски интереси и

основни проблеми в работата на ръководителите.  Направен е очерк на теоретичните

възгледи  за  конфликта,  като  е  установено,  че  той  възниква  в  резултат  на  различни

причини и обстоятелства. По-голяма част от тях са свързани със стремежът за лично

облагодетелстване, чрез налагане волята на един човек над друг. Обоснована е тезата,

че конфликтът е неизбежен, когато се засягат интересите на заинтересованите страни

(опонентите в конкретната ситуация). В статията са разкрити и обосновани насоките за

преодоляване на конфликта на мениджърски интереси. Някои от въпросните насоки са
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пречупени  през  призмата  на  компромиса,  който  може  да  има  различни  нюанси  в

поведението  на  мениджърите,  като:  отстъпка,  съгласие  и  сътрудничество.  В

публикацията  е предложен  план от стъпки за постигане на целите и стратегията на

мениджърите. 

Д  I  .  14.  Стоянов,  И. Диагностициране  на  етапите  и  проявлението  на
съпротивата  на  човешкия  фактор  срещу  организационна  промяна.  //
“Икономика и управление”, бр. 4, 2013, с. 45-51, ISSN 1312-594X.

В  статията  са  разгледани  въпроси  за  диагностициране  на  етапите  и

проявлението на съпротивата на човешкия фактор срещу организационна промяна.

Съпротивата срещу организационна промяна е негативен феномен в дейността на всяка

организация, поради което се налага да бъде ефективно управлявана. Това е задача на

висшето ръководство,  чиято цел не  трябва да  се  фокусира  само на технологията  на

промяната, но и на поведението на хората. Процесът е труден защото изисква не само

компетенции  за  естеството  на  промяната,  но  и  адекватна  реакция  към  проблемната

ситуация (при наличие на кадрова съпротива). 

Изследвани са  етапите на кадрова съпротива срещу организационна промяна,

като е апробиран модела на Кюблер-Рос. Направена е авторска интерпретация на някои

от  неговите  компоненти  по  отношение  на  емоционалното  състояние  на  хората,

съответстващо на техните разбирания и очаквания за участието им в промените. Това

налага да се определят  четири етапа на съпротивително поведение на хората, които

отразяват релацията човешки фактор - равнище на съпротива - емоционално състояние. 

В публикацията съпротивата срещу организационна промяна се разглежда на три

равнища:  силна,  средна  и  слаба.  Предложен  е  актуален  подход  за  определяне  на

критичната граница за вземане на решение от мениджърите в началото на съпротивата,

за да се установи равнището й в края на промяната. Разработени са три варианта за

определяне на степента на съпротивата на кадрите, с три комбинации към всеки от тях. 

Д  I  .  15.    Stoyanov, I. Stressors  and indicators  for measuring professional  stress  in
organizations (Стресори и индикатори за измерване на професионалния стрес в
организацията).  //  KSI Transactions on Knowledge Society. A publication of  the
Knowledge Society Institute, Vol. V, Number 4, 2012, pp. 17-19, ISSN 1313-4787.
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          В  статията  са  разгледани  актуални  въпроси,  свързани  със  стресорите  и

индикаторите  за  измерване  на  професионалния  стрес  в  организацията. Целта  на

статията е да се установи по какъв начин стресорите влияят на работата на хората и

определят тяхната ефективност. Това е така защото стресорите засягат физическото и

психологическото състояние на личността в работна среда.  

          Диагностицирани са типовете стресори, които влияят на поведението на хората и

възпрепятстват изпълнението на възложените им задачи. Посочени  са индикатори за

измерване  на  професионалния  стрес,  голяма  част  от  които  се  основават  на  модела

“напрежение-среда”.  Тези  индикатори измерват факторите,  които са  катализатори за

понижената  трудоспособност  на  хората  и  отчуждението  им в  трудовата  дейност.  За

установяване на този процес  са  предложени няколко индикатори,  като е  обоснована

тяхната специфика.   

Д  I  . 16. Stoyanov, I. Philosophies for managing organizational change – comparative
analysis  (Философии  за  управление  на  организационната  промяна  –
сравнителен анализ). // KSI Transactions on Knowledge Society. A publication of
the Knowledge Society Institute, Vol. V, Number 4, 2012, pp. 20-22, ISSN 1313-4787.

В статията е направен сравнителен анализ на някои философии за управление на

организационната промяна – усъвършенстване, редизайн и реинженеринг. В теорията и

практиката на управлението те имат интердисциплинарен характер, в резултат на което

е  изследван  техният  инструментариум.  Това  е  необходимо  изискване,  когато

мениджърите трябва да преценят типа на организационната  промяна и способите за

нейното осъществяване. Чрез сравнителен анализ на трите философии за управление на

организационната промяна е установено, че усъвършенстването и редизайна на бизнес

процесите  имат  традиционен  и  еволюционен  характер.  Отъждествяват  се,  като

философии  за  безрисков  (или  средно  рисков)  бизнес.  Реинженерингът  е процесна

философия с радикална ориентация.  Налага  по-голяма агресивност, смелост и риск,

като драстично завишава показателите от промяната на бизнес процесите. Посочено е,

кога се прилагат трите философии, и в кои ситуации се интегрират съвместно.  

ДII. СТАТИИ – отпечатани след рецензиране в чуждестранни 
специализирани научни издания с редколегия (след ОНС “доктор”)

Д  II  .  1.  Stoyanov, I. Retrospective review of some classic management research of
resistance  to  organizational  change  (Ретроспективен  преглед  на  някои
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класически изследвания за управление на съпротивата срещу организационна
промяна). // Scientific Journal Economics and Finance, Number 3, 2014, pp. 16-22,
ISSN 2311-3413.

В статията се прави ретроспективен преглед на някои класически изследвания за

управление на съпротивата срещу организационна промяна. За целта е проучена голям

брой специализирана литература, като са изведени някои съществени изводи, базирани

на факти и закономерности в теорията практиката на организациите. В публикацията е

установено,  че  класическите  изследвания  за  управление  на  съпротивата  срещу

организационната промяна обхващат генезиса и ранното развитие на проблематиката.

В публикацията е застъпена тезата, че съпротивата е предпоставка за конфликти, които

застрашават организационния климат. Това становище се налага, като мотив за ниска

ефективност  и  спад  на  организационната  дейност.  Причината  е  съпротивата,

разрушаваща ценностите и моралните устои у хората, които се превръщат в заплаха за

организацията.  Установени  са  емпирични  данни  за  развитието  на  съпротивата  в

класическите й вариации, като са отразени специфичните й особености.  

Д  II  .  2.  Stoyanov, I.  Retrospective review of some recent management research of
resistance  to  organizational  change  (Ретроспективен  преглед  на  някои
съвременни изследвания за управление на съпротивата срещу организационна
промяна). // Scientific Journal Economics and Finance, Number 4, 2014, pp. 18-26,
ISSN 2311-3413.

В статията се прави ретроспективен преглед на някои съвременни изследвания за

управление на съпротивата срещу организационна промяна. За целта е проучена голям

брой специализирана  литература,  като  са  изведени  съществени  изводи,  базирани  на

факти  и  закономерности  в  теорията  практиката  на  организациите.  Съвременните

изследвания за управление на съпротива срещу организационната промяна, обхващат

новите тенденции на проблематиката.  Съпротивата срещу промяната се разглежда от

различни  гледни  точки,  което  обогатява  теоретичните  постановки  и  рационалните

подходи за нейното изследване. Авангардните насоки за управление на съпротивата се

отличават  със  специфични  интерпретации,  поради  големия  брой  публикации.  Те

допринасят за разбиране на спецификата и инструментарно-методологическата база

на  съпротивата  срещу  организационна  промяна. В  статията  е  застъпена  тезата,  че

съпротивата  е  организационен  феномен,  изискващ  комплексен  инструментариум  за

поведенческо  въздействие.  Тя  се  определя  от  фактори,  които  имат  отрицателно  и
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положително  влияние.  Мениджърите  трябва  да  усвояват  различни  инструменти

(подходи,  методи и техники)  за въздействие на човешкото поведение.  Установени са

емпирични данни за развитието на съпротивата  в съвременните й вариации,  като са

отразени специфичните й особености.  

Д  II  .  3.  Stoyanov,  I. Methodological  and  managerial  aspects  of  team  coaching
(Методологични  и  управленски  особености  на  коучинга  в  екипна  среда).  //
Scientific Journal Economics and Finance, Number 5, 2014, pp. 25-29, ISSN 2311-
3413.

В статията са разгледани въпроси, свързани с някои методологични и управленски

особености на коучинга в екипна среда. Предложен е методологичен подход,  който

обхваща комплекс от етапи и управленски дейности,  насочени към подобряване на

работа  и ефективността  на членовете  на екипа.  Високоефективните екипи трябва да

разполагат с хора, които имат компетенции за повишаване на качеството и резултатите

от работата.  Коучингът в екипна среда определя приоритетите  и целите  на  екипа  и

напътства  работата  на неговите  членове.  Установени са  предимствата  на  коучинга  в

екипна среда, където се разисква ролята на коуча, какви са позитивите от внедряването

на методологията, онагледяване на процеса с примери от практиката и др. Направен е

анализ на дименсиите за работа на екипа и план за действие при потенциални промени.

EI. ДОКЛАДИ – отпечатани след участие на национални научни форуми 
(след ОНС “доктор”)

Е  I  .  1.  Стоянов,  И.  Тренинг  програми  за  развитие  на  персонала  при
управление  на  организационните  промени.  //  Хоризонти  в  развитието  на
човешките  ресурси  и  знанието.  Научна  конференция  с  международно
участие, БСУ, Бургас, 12-14 юни, БСУ, Бургас, 1, 2015, с. 315-319,  ISBN 978-
619-7126-10-5.

           В доклада са разгледани основни аспекти на тренинг програмите за развитие на

персонала при управление на организационните промени. При динамика на бизнеса и

развитие  на  новите  технологии,  служителите  от  всички  звена  и  подразделения  на

организацията трябва да имат ясни критерии и приоритети по които ще се внедряват

фирмени  промени.  Това  е  задължение  на  фирменото  ръководство,  което  осигурява

информация и подпомага обучението на персонала при корпоративни промени. 

           За да се осъществи обучението по предварително планиран от мениджмънта

сценарии се внедрява тренинг система, която подпомага заинтересованите страни да се
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приспособят по-бързо към промените. В публикацията са отразени ключови етапи на

тренинг програмите, тяхната специфика и инструменти за ефективното им управление. 

Е  I  . 2. Стоянов, И. Власт и особености на основните и обслужващите звена в
организационната  структура  на  управление.  //  Интердисциплинарна
конференция с международно участие “Авангардни научни инструменти в
управлението”  (VSIM:14),  УНСС,  катедра  “Управление”,  Равда, 5-9
Септември 2014, Том 2 (9), с. 340-351, ISSN 1314-0582.

          http://vsim-journal.info/static_cont/vsim_e-journal_vol_09-2014-2_screen_ver2.pdf  

           В доклада са разгледани въпроси  свързани с властта и разпределение на

правата  и  отговорностите  между  основните  и  обслужващите  звена  в  ОСУ.  В

практиката на фирмите възниква дублиране на работата и понякога липсват критерии и

отговорности за нейното изпълнение. Обслужващите звена в ОСУ подпомагат работата

на основните, което налага регламентирани правила и компетенции за изпълнение на

задачите.  Линейните звена  имат правомощия да се  разпореждат с  организационните

активи, от което възникват недоразумения при взаимодействието им с обслужващите. В

публикацията са изяснени причините за тези несинхронизирани взаимодействия, ролята

на  човешкия  фактор,  категоризиране  на  обслужващите  звена,  значението  им  за

организациите и модифицирането на властта между линейните и обслужващите звена.

Отразени са възможностите за конфликт между въпросните звена и предимствата  от

правилно организиране на работата в тях.    

Е  I  .  3.  Стоянов,  И. Морален  дистрес  и  мениджърско  поведение  в
управленския процес. // Юбилейна научна конференция 50 години катедра
“Икономика и стопанско управление при ХТМУ – София, 3 юни, 2013, с. 139-
142, ISBN 978-954-2940-12-8.

 Докладът разглежда  ключови аспекти на моралния дистрес и мениджърското

поведение  в  управленския  процес.  Моралният  дистрес  следва  да  се  възприема,  като

специфична форма на поведение,  защото се определя преди всичко от  ценностната

система на човека. В управленския процес мениджърът е подложен на ситуации, които

изискват да взема решения, дори и да не кореспондират с неговите възприятия. Това

поведение  поражда  морален  дистрес,  когато  решението  не  съвпада  с  нагласите  и

етичните ценности на мениджъра, но трябва да бъде взето. Разгледани са две ситуации,

които характеризират моралния дистрес на мениджъра в управленския процес. Първата

отразява спецификата му на поведение при управленско решение, което съответства на
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целите, но не може да бъде взето, а втората, когато решението съответства на целите, но

не  трябва  да  бъде  взето.  Отразени  са  някои  негативни  ефекти  на  поведение  на

мениджъра, влияещи на неговата преценка. За да се намали негативното въздействие на

моралния  дистрес  са  посочени  някои  тенденции  и  практики,  подобряващи

психическото състояние и кондицията на мениджърите.        

Е  I  .  4.  Стоянов,  И. Социалната  подкрепа  –  фактор  за  преодоляване  на
професионалния  стрес  в  управленския  процес.  //  Юбилейна  научна
конференция 50 години катедра  “Икономика и стопанско  управление  при
ХТМУ – София, 3 юни, 2013, с. 143-146, ISBN 978-954-2940-12-8.

 Докладът акцентира  на социалната подкрепа, като фактор за преодоляване на

професионалния стрес в управленския процес. Усиленият ритъм на работа и стремежът

за себедоказване поставят хората в стресови ситуации, които влияят на техните реакции

и  поведение.  В  публикацията  е  обоснована  тезата,  че  социалната  подкрепа  е

специфичен  компонент  от  психиката  и  поведението на  човека,  която няма аналог  и

регламентирани  предписания.  Когато  са  под  стрес  или  имат  влошени  социални

отношения, хората във фирмата (мениджъри и кадри),  често се нуждаят от социална

подкрепа, която елиминира напрежението. За целта е необходимо колегиално разбиране

и  съпричастност  с  проблемите  на  другите.  Установени  са  някои  фрагменти  от

поведението  на  хората,  когато  трябва  да  оказват  социална  подкрепа.  Разгледани  са

случаите, когато това е възможно, като са отразени особеностите на инструменталната и

емоционалната социална подкрепа. Социалната подкрепа на работното място има две

измерения  –  търсене  на  социална  помощ  и  стремеж  към  нови  контакти  и

професионални изяви.    

Е  I  .  5.  Stoyanov,  I.  Characteristic  features  and  peculiarities  of  some
interdisciplinary  conceptions  of  organizational  change (Особености  на  някои
интердисциплинарни възгледи за организационна промяна). // V International
Science Conference Knowledge Society and VI International Science Conference
for  Young  Researchers  Technical  Science  and  Industrial  Management.  Vol.  V,
Bulgaria, September, 2012, pp. 56-58, ISSN 1313-4787.
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           В доклада са  разгледани  интердисциплинарни възгледи за организационна

промяна,  формирани  от  три  процесни  философии  –  усъвършенстване,  редизайн  и

реинженеринг. Те са в основата на концепцията за управление на бизнес процесите, но

имат различен ефект и инструментариум на приложение. Тяхното категоризиране е от

особено  значение  за  съвременните  компании,  тъй  като  отразяват  авангардните

тенденции в бизнеса и са мощно средство за промяна на стопанските процеси . Всяка

от  посочените  философии  има  своята  специфика,  като  в  публикацията  са  отразени

ключови аспекти на тяхната типология. Разгледани са три фундаментални направления,

които  определят  визията  на  управление  на  бизнес  процесите.  Особеностите  им  са

диагностицирани  през  призмата  на  ключови  фрагменти  от  концептуалната  им

структура – стратегия, човешки фактор, култура, процеси и технология.    

Е  I  .  6.  Стоянов,  И.  Некомпетентност  и  мениджърска  деструктивност  в
управленския  процес.  //  Човешкият  фактор  в  управлението:  Юбилейна
научно-практическа конференция - Свищов, 12-13 октомври 2012, с. 308-313,
ISBN 978-954-23-0804-1.

Докладът разглежда въпроси, свързани с некомпетентността и мениджърската

деструктивност в управленския процес. В литературата ефективността на мениджъра

се обвързва с различни метрики, а в публикацията се акцентира на причините, водещи

до негативно управление. За голяма част от организациите, деструктивния подход на

ръководителя към работата, създава не само пречки за постигане на целите, но влошава

и социалния климат. Застъпена е тезата, че овластяването на мениджъра му дава право

да се разпорежда с хора и ресурси, но проблемите възникват, когато компетенциите му

не съответстват на тази власт или не може да я използва ефективно. Това поведение

оказва негативно влияние на хората и има отрицателен ефект за организацията, поради

което  са  разгледани  насоките  на  некомпетентност  на  мениджъра  –  неосъзната  и

осъзната. Установено е, че ръководителя може да има деструктивно поведение, което да

е целенасочено или да възпрепятства управлението несъзнателно. Изтъкнати са доводи,

че деструктивното поведение на ръководителя му пречи да постига значими резултати в

организацията и влияе негативно на хората с които работи.     

Е  I  .  7.  Стоянов,  И.  Лична  отговорност  и  поведение  на  мениджъра  в
управленския  процес.  //  Мениджмънт  и  предприемачество:  IX Научна
конференция – Технически университет, филиал Пловдив,  19-20 октомври,
2012, с. 86-89, ISSN 1313-9460.  
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В доклада се  разглежда  личната отговорност и поведението на мениджъра в

управленския процес. Акцентът е насочен към действията на ръководителя, когато се

налага да поема отговорност за управление на хора и дейности. Разгледани са типовете

равнища на отговорността (йерархична, функционална и самоотговорност). Внимание е

отделено на личностния профил на мениджъра, като е посочено, че отговорността има

отношение преди всичко към самоуважението и самоактивността. Когато мениджъра

държи на собствената си личност, той е принципен към своите убеждения и ценности,

което е предпоставка да изпълнява професионалните си ангажименти. Самоактивността

е генератор за търсене на нови възможности за реализация на цели и намерения, което

налага да се поема отговорност за крайния резултат от изпълнението на съответните

инициативи. Посочени са някои основни направления на отговорността на мениджъра,

когато  трябва  да  постига  резултати  чрез  усилията  на  други  хора  и  да  отговаря  за

развитието  на  организацията.  В  допълнение  към  тази  дейност  са  разгледани  някои

възгледи на автори за мотивираната безотговорност, обособена на явна и прикрита.    

Е  I  .  8.  Стоянов,  И.  Киберлидерството  като  дилема  пред  българските
мениджъри. // Мениджмънт и предприемачество:  IX Научна конференция –
Технически  университет, филиал  Пловдив,  19-20  октомври,  2012,  с.  90-93,
ISSN 1313-9460. 

В доклада се засяга въпроса за киберлидерството като дилема пред българските

мениджъри. Съвременния бизнес е динамичен, а голяма част от стопанските операции

се осъществяват във виртуална среда. За българските мениджъри това е приоритет от

управлението на виртуалния бизнес, който е специфичен към лидерското поведение в

киберпространството.  В публикацията  се  отдава  значение на  предизвикателствата  на

виртуалния бизнес, които изискват нов подход на лидерство и мениджърско поведение.

Обоснована  е  тезата,  че  виртуалния  бизнес  ще  се  налага,  като  нова  форма  на

управление  в  български  условия,  в  резултат  на  което  са  необходими  не  само

компетенции  в  областта  на  информационните  и  комуникационни  технологии,  но  и

подход на влияние в кибер среда. В доклада са отчетени някои особености, които са

свързани с ефективността на киберлидерството и важни препоръки към българските

мениджъри.  Отразени  са  и  изискванията  при  избора  на  стратегия  за  ефективно

киберлидерство.   

EII. ДОКЛАДИ – отпечатани след участие на международни научни форуми 
(след ОНС “доктор”)
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Е  II  .  1.  Стоянов,  И.  Методология  за  екипно  управление  на  промяната  в
кризисни ситуации. // Украйна – Болгария – Европейскии союз: Современное
состояние  и  перспективы:  Сборник  материалов  международной  научно-
практической конференции. Том 2, Херсон-Варна, 2016, с. 108-112.

         В доклада са разгледани въпроси, които имат отношение към методологичните

аспекти  за  екипно  управление  на  промяната  в  кризисни  ситуации. В  съвременния

бизнес това е съществен проблем за голяма част от стопанските ръководители, които

трябва да адаптират организациите към промените в обкръжаващата среда. В условията

на криза,  реакцията  към промените  следва да  се  извършва от екип от специалисти,

които имат компетенции и могат да вземат управленски решения в критични ситуации.

Разработва  се  антикризисен  план,  който  структурира  начина  на  работа  в  критични

ситуации  и  регламентира  правата  и  отговорностите  на  членовете  на  екипа.  В

публикацията са разгледани основните аспекти на планирането на антикризисен екип за

управление на организационните промени, етапите, които формират инициативите на

ръководството  за  реакция  на  кризата  и  организационните  аспекти  в  подготовката  и

работата на екипа.   

Е  II  . 2. Stoyanov, I. Characteristic features in management of the business processes
of the organization (Характерни особености при управление на бизнес процесите
на  организацията).  //  International  Conference  on  Strategic  Management,  Bor,
Serbia, 23-25 May, 2014, pp. 357-362, ISBN 978-86-6305-019-8. 

  Докладът отразява характерните особености при управление на бизнес процесите

на  организацията.  Голяма  част  от  съвременните  компании  се  фокусират  на  бизнес

процесите, протичаща от входа към изхода на системата. За конкурентоспособността на

организациите, тези бизнес процеси трябва да бъдат управлявани, в резултат на което се

ангажират ресурси и технология на работа, които са в основата на корпоративния успех.

Същността  на  доклада  обхваща  обосновка  за  необходимостта  от  прилагане  на

холистичният аспект и процесната ориентация в мениджмънта. 
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