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Г-жо Дочева, предстои първото за страната 
голямо събитие на тема „Нашата култура 
= нашето предимство“. Културата ли е пре-
димството на една организация?
Да, и то най-голямото и най-устойчивото. вече 

не живеем дори в ерата на знанието, вече сме в 
икономическата ера на идеите. А в нея конкурен-
цията е конкуренция на организационните култу-
ри. Културата създава три важни резултата:

1. Привлича, задържа и ангажира точно правил-
ните за организацията хора.

2. Създава лоялни клиенти (или потребители в 
организациите с нестопанска цел).

3. тя е начинът за реализиране на стратегиче-
ските цели или визията, каквито и да са те.

Какво е културата и защо е важна темата за 
културата на фирмата?
Ние сме възприели дефиницията, че културата 

е „как правим каквото правим“, т.е културата на 
една фирма е как реално се държат хората, какви 
принципи или ценности са в основата на решени-
ята им, какви са нормите или какво се приема за 
нормално поведение в тази фирма. Културата не 
е написаните ценности в сайта, културата е как 
реално се държат хората, реалният живот на 
фирмата и от там от нея зависят и резултатите, 
защото културата задава правилата на играта. 
различните култури водят до различни резулта-
ти. всяка компания има своята култура. Големият 
въпрос е дали има културата, която й е необходи-
ма, за да постига резултати и да ангажира хората 
си. целенасочено ли ръководителите управляват 
културата на екипите и организациите си или тя 
управлява тях.

Какво искате да постигнете с първата кон-
ференция на тема Организационна култура?
Моята лична кауза е да предизвикам дискусия и 

разбиране за културата като лост за резулта-
ти. тя е огромен и неизползван потенциал у нас. в 
света в последните години културата е задача но-
мер едно на висшите ръководители, а у нас в пове-

ИлИ управлявате 
културата на 
фИрмата, ИлИ тя вас

Диляна Дочева е доктор по мениджмънт 
и магистър по макроикономика. Работа-
та си като водещ на обучения, лектор и 
консултант започва преди 26 г., работей-
ки за австрийските фирми Easy Learning 
и Harramach and Partner. Учредява Дочева 
и партньори преди 20 г. Ръководила е про-
грама за обучения в Европа на Washington 
and Lee University. Тя има основната роля 
за въвеждането в България на програми-
те на ФранклинКови като в продължение 
на 9 години е ИД за България, мастър фа-
силитатор и член на Global Delivery Team. 
Работи в широка мрежа от партньори от 
десетки страни и провежда програми на 
три езика. Диляна е работила със стотици 
компании в близо 20 държави, консултирай-
ки и подпомагайки трансформацията им. 
Вярва, че с талантливи и почтени лидери 
и знаещи служители, организациите могат 
да реализират значим принос. Тя е вдъх-
новен фасилитатор със собствен почерк. 

Диляна Дочева, управител на фирма 
„Дочева и партньори”
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Лидерството е въпрос на избор, не на позиция.

Културата не е психология, тя е икономика 
и управление.

А
кселерат

ор
чето фирми е задача, поставена на специалистите 
Човешки ресурси. те не могат да определят и упра-
вляват културата сами и не трябва. Културата 
не е психология, тя е икономика и управление. знам, 
че това мислене споделят и колегите, с които ще 
водим конференцията.

Конференцията се отличава с много водещи. 
Кои са те?
ще има над 20 водещи: консултанти, бизнес ли-

дери и преподаватели. за мен е голямо вдъхнове-
ние, че те приеха 
поканата ми. На 
тази конферен-
ция ще обединим 
наука и практика, консултиране и приложение, 
идеи и инструменти, вдъхновение и информация. 
всеки от водещите е определян като „най-добри-
ят в“. С този екип ще отворим нова страница в два 
аспекта. Единият е как конкуренти в България се 
обединяват, за да направят заедно нещо значимо. У 
нас мисленето обикновено е конкурентът е някой 
срещу когото да се борим и клиентите избират 
един или друг, а сега ще имат обединен продукт. 
Сега ще покажем колко повече можем да постиг-
нем заедно и от това всеки да спечели. вторият е, 
че за разлика от обичайните конференции, в които 
всички само слушат, в тази ще има и дискусии и 
при това всеки сам ще си избере кои са най-полезни 
за него. Дискусиите ще се водят от консултанти, 
бизнес лидери, учени и се надявам проблемът за 
участниците да 
бъде кои от всич-
ки теми за из-
берат. Но и за да помогнем в избора публикуваме 
разговор с всеки от водещите по темата да него-
вата дискусия, които са на сайта ни в страницата 
Публикации.

Каква е програмата?
Програмата е от три части:
4. Четири пленарни презентации, които ще 

представят модел за управление на културата.
5. три последователни панела с над 15 дискусии, 

като всяка се води от различен модератор
6. Представяне на добри примери за управление 

на културата от български фирми, които са лиде-
ри в своите сектори

Какви ще са темите в програмата?
Няма да си говори общи неща и колко важна е 

културата по принцип. ще даваме конкретна и то 
съвременна информация, примери, методики, ста-
тистики, подходи и инструменти.

В първата част ще представим: как да се из-
бера и дефинира такава култура, която да води до 
резултати за дадената организация, как да се оп-
редели каква е в момента реалната култура, 

как да се направи промяната от реалната 
към необходимата и как да се поддържа кул-
турата жива. 

задачата на тази част е да дадем структура и 
процес, който може да се следва в управлението 
на културата. Подчертавам, че културата на ор-
ганизацията не е задача, която се свършва и от-

мята. тя изисква 
последовател-
ни и постоянни 
действия и при-

съствие във всички системи на организацията.
във втората част ще темите са в два разреза:
- Според йерархичната позиция. ще има теми за 

висши мениджъри и собственици на фирми, за ръко-
водители на екипи и за неформални лидери или хора 
на неръководни позиции.

- Според проблематиката. ще спомена някои: 
културата на търговците, ролята на Човешки ре-
сурси, културата на иновации, култура и подбор, 
харвардският модел на стилове култури и връз-
ката им с индустрията и стила на ръководителя, 
токсичните или нездравословни култури, как се 
променя културата при нов ръководител на съ-
ществуващ екип, културата на продуктивност, 
ролята на изпълнителния директор, как се баланси-
ра с националните особености културата на мул-

тинационална 
фирма, как да се 
определят цен-

ностите, култура и стратегия, култура и упра-
вленски системи и др.

И в третата част примерите ще са за 
културата като стратегическо предим-
ство на една от фирмите; 

защо друга реши да преформулира принципите си; а 
третата фирма, печелила три пъти работодател 
на годината, ще представи как чрез културата си 
търси устойчиво развитие. те ще бъдат предста-
вени от Главен изпълнителен директор, Чр дирек-
тор и неформален лидер. вярвам, че ще вдъхновят 
аудиторията с примери как културата зависи от 
хората и как тя може да се управлява, как ангажи-
ра и носи бизнес резултати.

Казвате, че какъвто е ръководителят, та-
кава е културата. Само от ръководителя ли 
зависи културата?
основно зависи от ръководителя или създате-

ля на бизнеса-предприемача. Но не само, защото 
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културата е процес и то флуиден, който тече във 
всички посоки. затова в някаква степен зависи 
от всеки. Но отговорността каква култура има 
организацията е на лидерите на организацията. 
Подчертавам, лидерите, защото лидерството е 
въпрос на избор, не на позиция. затова и правим 
този формат, в който всеки може да участва. На 
един от лидерските акселератори по темата за 
организационната култура един от изпълнител-
ните директори ми каза: Иска ми се всичките ми 
мениджъри да можеха да са чули това, което чух 
аз. Мисля, че тогава се зароди идеята за тази кон-
ференция.

За кого е тази конференция, която е доста 
иновативен формат?
При всяка нова идея има една група, която на-

ричаме „ранни усвоители“. те са хората, които вед-
нага грабват идеята. Използват я, подкрепят я. 
те не са масовият пазар, който чака да види какво 
ще предприемат другите и често в чакането си 
изостава много зад събитията. Правим я за тази 
група от иновативни хора с предприемаческо ми-
слене, с мислене на лидери, на успяващи лидери. И 
по значимото е, че го правим заедно с такива лиде-
ри – водещите. 

Те не чакат да видят какво ще се случи, те 
правят нещата да се случват. 

Какво представлява този формат акелера-
тор?
Когато се роди идеята за този нов формат, 

един от колетите ми забрани да го наричаме семи-
нар. защото не е традиционния семинар с „така се 
прави“ или „това е правилното“, с упражненията, 
анализи и т.н. това е формат, в който за кратко 
време даваме концентрат от информация, инстру-
менти, подходи и опит. затова и 

целта ни не е да обучаваме, а да провокира-
ме, информираме и вдъхновим. 

Затова и го нарекохме 
акселератори – ускори-
тели на успеха. Умните 
хора моментално грабват 
идеята, която да ускори 
успеха им. И я прилагат. 
Не мога да ти опиша какво 
удовлетворение е, когато 
участник в акселератор 
ми каже, че се е върнал 
при екипа си, започнал е 
да прави нещо и е успял 
в промяната. Промяната 
и успеха са личен избор и 

лични усилия, а аз и колегите сме щастливи, кога-
то дадем акселератор за това. 

Наричате тази конференция мега акселера-
тор. Какво значи това?
Лидерските и личните акселератори са в мал-

ки групи и за хора на една и съща позиция, за да 
могат да си вземат идеи, методи и инструменти, 
които да приложат веднага. в мега акселератора 
запазваме предимствата на акселераторите, но 
го правим в мега формат, така че да може всеки да 
участва. Има мега на брой водещи и теми и всеки 
ще вземе полезното за себе си. Когато участват 
хора на различни позиции от една фирма, ще могат 
с еднакво разбиране и обединени идеи да управля-
ват културата на фирмата си така, че тя да ста-
не истинско и устойчиво конкурентно предимство.

разговора води Мариета колева
снимки юлиан Донов

ПРАКТИЧЕСКА КоНФЕРЕНцИЯ
ВъВ ФоРМАТ 

ЛИДЕРСКИ АКСЕЛЕРАТоРИ 
„НАшАТА КУЛТУРА = НАшЕТо

ПРЕДИМСТВо“
Дата: 18 април 2019

Време: от 09:00 – до 18:00 часа
Място: хотел Холидей Ин София

цена за участие, вкл. материали, на-
питки и обяд: 139 евро без ДДс

Заявка за участието си можете да 
направите през сайта или по имейл.
За контакти: office@docheva.com, 

088 2345 521
Сайт: https://www.business-accelerators.com/
Програма: 
https://www.business-accelerators.com/mega/


