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 „НАШАТА КУЛТУРА = НАШЕТО ПРЕДИМСТВО“  
18 АПРИЛ 2019 

 

                            ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТЕМИТЕ В ПРОГРАМАТА 

 

ЧАСТ 1: ПЛЕНАРНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ         9:00-11:00 Ч. 
 

Културата като ЛОСТ за резултати 
 

Всяка култура води до някакви резултати. Първата стъпка в управлението на 
културата е организацията и екипът да опредили правилната култура, която ще 
доведе до правилните резултати. Когато визията - какво се стремите да постигнете, 
стратегията - логиката на целите и културата - как ще го постигнете, са в синхрон, 
културата ви е лост за резултати и магнит за таланти и клиенти. 
       

   

 

 Ефектът на РЕАЛНАТА култура  
  

Културата, която има организацията или екипът ви, може да не е културата, която ви 
е необходима. Втората стъпка в управлението на културата е да анализирате каква е 
настоящата култура и ефектът от нея върху резултатите, сътрудниците и клиентите. 
Разликите между реалната и необходимата култура определят какви промени да 
предприемете. 

     

 

 Как се постига НОВА култура 
  

Или Вие управлявате културата си, или тя Вас. Третата стъпка е да настроите или 
промените културата. Това е трансформация, която се отразява в системите, 
процесите, структурата, практиките, поведенията и хората. Как ще реализирате  
новата култура зависи от жизнения цикъл на организацията и мащаба на промяната.  

 
 

  

 

Как се поддържа културата ЖИВА 
 

В същността си организацията е културата си. Четвъртата стъпка е как да поддържате 
жива и действаща културата, която Ви носи желаните резултати. Културата е жив 
организъм и флуиден процес, в който имат роля всички хора в организацията. За да е 
устойчиво предимство, поддържането и адаптирането на културата трябва да е 
проактивен процес. 

  Венцислав Касамски 

Дарина Стоянова 

Диляна Дочева 
 

Чавдар Ваклев 
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ЧАСТ 2: МОДЕРИРАНИ ДИСКУСИИ В МАЛКИ ГРУПИ         11:30-15:45 Ч. 
 
 

Каква е ролята на изпълнителния директор за изграждане на   
високопроизводителен екип и култура в условията на дигитализация? 
 

 “Интернет на всичко е най- голямата бизнес възможност в историята на човечеството 
и до 2025 г. ще генерира 14,4 трилиона долара печалба за частния сектор.” “Всичко 
това ще промени управленския капацитет, който ще ви е нужен, начина, по който 
управлявате, и как работите с екипа.” -Джон             Чембърс. В дискусията ще 
изследваме: 
1. Кои са 4-те лоста, които като изпълнителен директор да използвате, за да изградите 
култура с Олимпийски дух адекватна на експоненциално ускоряващата се промяна? 
2. Как може в рамките на микросекунди да разрушите или изградите 
организационната култура? 
Ирина и Петър ще споделят подход за управление, който са използвали през 
последните 12 г. с управители и мениджмънт екипите им на компании-лидери в 
своите сектори в България в проекти от 50 000 до 500 000 лева. Прочетете статия по 
темата в сп. Мениджър (2017): 
www.dreamersdo.net/content_files/pages/file/CEO_FOUR%20QUANTUM%20LEAPS.pdf 

 
 

 
Организационната култура на търговците в България. 
Изводи и препоръки за мениджъри 

                                                        

С какво търговците сме различни? Какво показват резултатите 8 години по-късно? 
Има ли промяна след кризата и какво трябва да направим преди следващата криза? 
Може ли всеки екип да работи като търговски? Как да приложим това в нашата 
практика? Кое е наистина важно и от какво сме удовлетворени? Какво е различното 
при мотивация на търговци и търговски екипи? Наистина ли „културата яде          
стратегията на закуска“? – примери от българската практика. Трите грешки на 
миналото и трите препоръки за бъдещето, дори и да не сте в търговския бизнес. 

 
 
Има ли хапчета за лекуване на токсични култури? 
 

В дискусията ще обсъдим може ли стила на мениджърите в симбиоза с ЧР да 
превърне културата в токсична. И какви са признаците и проявленията на 
нездравословните култури и тяхното влияние. Възможно ли е да намерим 
сравнително лесни и бързи решения и да има промяна? Възможно ли е да има 
промяна, ако отговорността по намиране на решения е само на ЧР без подкрепата 
на мениджмънта? Как човешки ресурси може да подпомогне „лечението” на 
„организационните болести”, които са в следствие на „токсичните култури”? Какви 

са добрите практики за симбиоза в тази посока на мениджъри и човешки ресурси? В 
момента „гурута всякакви”, които се опитват да дават съвети и различни практики, но как да изберем 
онези „хапчета”, с които наистина „да излекуваме” токсичната култура и да я превърнем в здравословна 
за служители, мениджъри, шеърхолдъри. Дори за самите нас! 
 

Петър Горялов 

Явор Янкулов 

Анелия Горгорова 

Ирина Горялова 
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 Когато управлявате компания, вие управлявате културата й. 
 
Дискусията ще разгледа:  
– Културата като част от смисъла 
– Защо ценностите на компанията имат централно значение и се отразяват на 

целите и системите в компанията 
– Как да определите и формулирате истински свои ценности 
– Висшите ръководители като архитекти на ценностите и културата 
 

 
 

Изграден екип, нов ръководител и нови приоритети – предизвикателство пред 
културата на екипа 
 

В условия на промяна на средата, екипа, компанията или ролята мениджърите и 
лидерите са поставени пред трудните задачи да се впишат в изграден екип, да 
постигнат нови цели, които работодателят очаква, и адаптират или изградят нова     
култура. Ще обменим опит, мнения и съвети за новия мениджър в стария екип. 
Предлагам ви някои от въпросите, които аз лично съм си задавала: каква да бъде 
ролята в началото – на партньор или ръководител, кога да спре периодът „как го 
правим по принцип до сега“, различен език равно ли е на различна култура, кои са 
ключовите служители, които могат да ми помогнат, как да разгранича заявена 

готовност за развитие и промяна от истинска такава. Вярвам, че всеки може да припознае себе си в една 
или повече от тези ситуации и че можем да си бъдем полезни за бъдещите стъпки на нови ръководители 
във вече изграден екип!  
 

Как културата на организацията печели лоялни клиенти и  дори влияе на 
обществото? 
  

Устойчивото представяне и развитие е възможно само когато клиентите припознават 
културата на нашата организация. Как да демонстрираме ценностите и културата на 
организацията по начин, който вдъхновява и привлича. В резултат на това – как да 
създадем общност от лоялни клиенти.Как да изграждаме ефективни и печеливши 
взаимоотношения с партньори, като синхронизираме и допълваме елементи от 
организационната култура. Фокусът в презентацията ще бъде върху споделяне на 
добри практики за включване на екипа в разпростирането на културата сред клиенти 
и партньори - посредством ясни послания, емпатия, умело разчитане и боравене с 

обратна връзка. В допълнение, как да използваме различните комуникационни канали (вкл. социалните 
медии) за връзка с клиентите и изграждане както на виртуална, така и на реална общност. 

 

Как да изградите и поддържате култура на доверие в екипа си? 
  

Инвестициите в културата на доверие носят значими дивиденти. Има ясна 
тенденция компаниите да си поставят като приоритет доверието като алтернатива 
на бюрокрацията. В тази дискусия ще обсъдим как се създава култура на доверие. 
Ще ви представим изводи от последни публикации и конкретни казуси. Ще ви 
предложим подходи и идеи как реално да направите разумното доверие елемент 
на културата на екипа и организацията. Специален фокус ще е доверието в екипа и     
доверието на клиентите (вътрешни или външни). 
 

Стефан Бумов 

Екатерина Робова 

Христо Христов 

Димитър Баръмски 
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Организационната култура в България. 
Какво да имате предвид за производителност, мотивация, при промяна и във 
взаимоотношенията между поколенията. 
 
Защо едни култури са по-производителни от други култури? Българският 
национален манталитет в различните организации – ние също можем да бъдем 
високо производителни! Как? • Как културата влияе върху мотивацията? Какви 
решения ни сочи мотивационният профил в контекста на българския национален 
манталитет? • Организационната култура е пъзел от субкултури - как да използвате 
културните различия между поколенията за ефективни взаимоотношения на 
работното място? • Култура и промяна - какви особености в културата да се отчитат 

при предприемане на промяна в организацията? • Разнообразието на културите като предимство на 
многокултурните организации – как да се възползваме? 
 

 

 

Как културата на организацията да се използва при подбора, наемането и 
освобождаването на служители. 
  
Целта на дискусията е да даде идеи, статистики, примери, полезна информация и 
инструменти как културата на организацията се проявява в основни ЧР 
инструменти. Темите са: - как да се отчита културата от рекрутърите, за не се губят 
време, пари и емоции при наемане на несъответстващи й хора - как да изготвите 
обявите за работа, да привлечете правилните хора - как да провеждате 
интервютата, така че подборът на кандидати да е според културата - как да 
действате при освобождаване на служител и да запазите репутацията на бранда си 
- как поддържате отношения с бивши служители, които остават клиенти - как 

социалните медии влияят на подбора на персонал и фирмена култура 

 

 

Innovation is culture change management. 
 
The discussion will focus on defining the initiatives that you need to put into place to 
foster innovation in your organisation 
 
- Why innovate?  
- Understanding the impacts of innovation on your organisational culture 
- Specifying the elements of an innovative organisational culture 
- Developing the skills you personally need to develop to effectively drive the 
innovative culture 
- Nurturing the leader for the future within 
 

 

 

 

Цветан Давидков 

Георги Първанов 

Akos Zala 
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Организационната култура на мултинационалната компания и как тя да бъде    
успешна в България.    
 

Това ще бъде изключително практическа сесия, която ще провокира размисъл за 
успехите и неуспехите, ще даде конкретни пример и отговори на въпроси като: - 
Доколко „строго“ да прилагаме всички изисквания на културата на 
мултинационалната корпорация в България - Какви са рисковете от побългаряването 
на културата на мултинационалната корпорация? И какви са плюсовете? - Кои 
характеристики на културата на мултинационалните компании, навлизащи в 

България, ги правят успешни на местна почва и позволяват бързо да постигат успех? - Кои международни 
компании са се провалили у нас и защо? - Какви поуки и практики да приложа във фирмата или екипа, 
който ръководя? Къде е балансът мултинационална корпоративна култура и местна култура? - Какво 
очакват клиентите на мултинационалните компании и как те са свързани с културата. Програмата на 
дискусията и примерите ще бъде адаптирани към индустриите, чиито представители са участниците и по 
техните въпроси. 
 
 

Как да изградите култура на продуктивност в екипа си. 

За да запазят конкурентното си предимство, повечето фирми днес искат от хората си 
да постигат все повече и по-значими резултати. На днешното работно място обаче се 
води истинска война за нашето внимание и време – колеги със спешни задачи, 
срещи, телефонни разговори, прекъсвания, чат съобщения. В тази дискусия ще 
обсъдим как реално да се изгради култура на резултатност или продуктивност в 
екипа: кои са ценностите и поведенията на такава култура. Ще разгледаме 
инструменти и добри практики как да присъстват принципите на продуктивност в 
ежедневната работа на екипа и всеки негов член. 

 

 

 

Стил на културата на организацията или екипа и стил на управление на 
ръководителя - Интегрираният модел на Харвард. 
 

Ще обсъдим модела на стилове култури, създаден от Харвард през 2018, валиден 
независимо от индустрия, размер, тип организация или страна. Той ще ви помогне 
да разбирате културата на организацията или екипа си, да имате общ език със 
сътрудниците си, да променяте или заздравявате необходимата ви култура.   
Основните въпроси в дискусията: 
- Характеристики, силни и слаби страни на стиловете култури. Коя е вашата и кои са 

желаните и нежеланите й ефекти? 
- Едни и същи ценности като думи означават различни поведения в различните 

стилове култури 
- Стилът на ръководителят и стилът на културата на организацията или екипа, 

субкултурите. 
- Влиянието на културата върху бизнеса и синхронът й със стратегията, природата 

на работата (индустрията) и дизайна на организацията. 
 За да направите предварителен безплатен профил на културата на своя екип или организация, пишете на 
office@docheva.com.    
 

Чавдар Ваклев 

Венцислав 
Касамски 

Диляна Дочева 
 

mailto:office@docheva.com


office@docheva.com        088 2345 521       088 7332 473 

 
 Риск културата и ефективното управление на риска 

  
В насоките относно вътрешното управление на Европейският банков орган, които са 
задължителни за прилагане от банките в България от 2019 година, е подчертано че 
разумната и последователна култура на поемане на риск следва да бъде основен 
елемент от ефективното управление на риска на банките и да им дава възможност 
да вземат разумни и информирани решения. За целта банките трябва да управляват 
своята риск култура. Ще покажем как дизайн мисленето може да помогне на 
банките не само да се справят с регулаторните изисквания, но и да превърнат 
управлението на риска в конкурентно преимущество. Темата за риск културата е 
задължителна за банкери и важна за застрахователи, инвестиционни мениджъри, 
мениджъри по киберсигурност и специалисти по безопасност на производствени 

процеси и труда. Тя може да е полезна на всички, които осъзнават че подобряването на управлението на 

риска може да подобри техните резултати. 
 

 
Промяна на културата при промяна на бизнес модела и жизнения цикъл на 
организацията. 
 
Развитието и промяната на организацията изискват и промяна на културата. Ще 
разледаме как се осъществява промяната при еволюирането, в зрялата фаза от 
жизнения цикъл, при наличие на дисфункционални елементи и при необходимост 
от сериозен обрат. Фокусът ще е върху ролята на ръководителят на организацията в 
управлението на този процес и в управлението на средния мениджърски екип. Ще 

обсъдим промяната и като процен на научаване на нови поведения, свързани с 
преформулираните ценности. Дискусията е с акцент върху примери и казуси.  
 
 
 
 
 
График 

08:30 - 09:00 РЕГИСТРАЦИЯ 

09:00 - 11:00 ЧАСТ 1: ПРЕЗЕНТАЦИИ 

11:00 - 11:30 КАФЕ-ПАУЗА 

11:30 - 12:30 ЧАСТ 2, ПАНЕЛ I 

12:30 - 13:30 ОБЯД 

13:30 - 14:30 ЧАСТ 2, ПАНЕЛ II 

14:45 - 15:45 ЧАСТ 2, ПАНЕЛ III 

16:00 - 17:00 ЧАСТ 3: ДОБРИ ПРИМЕРИ И ПРАКТИКИ 

17:00 – 18:00 ЗАКРИВАНЕ И РАЗГОВОРИ НА ЧАША ВИНО 

  

Светлозар 
Каранешев 
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ЧАСТ 3: ДОБРИ ПРИМЕРИ И ПРАКТИКИ                                                              16:00-17:00 Ч. 

 

Как SirmaBC използва културата си за реализация на визията си? Защо, какво и как 

променихме? 

 

Защо фирма, печелила работодател на годината 3 пъти, решава да анализира и 
промени културата си? Да преосмислиш визията и стратегията си с еволюцията на 
компанията означава да преосмислиш и заздравиш културата си. Каква е ролята на 
Изпълнителният директор и на управленския екип? Как екипът и ръководителите 
определиха елементите, които да засилят? Как използват културата си, за да 
направят развитието си още по-устойчиво.  

 

 

Как Престиж трансформира културата си, за да стане тя стратегическо предимство 
през погледа на „Посланик на културата“. 
 

За силата и вдъхновението на неформалните лидери в ПРЕСТИЖ, олицетворение на 
принципите за ефективност, продуктивност и доверие. Как споделеното знание 
вътре в организацията може да се използва като инструмент по пътя за успешна 
трансформация на фирмената култура. Защо фирмената култура не става факт с това, 
че дефинираме няколко ценности и принципа на хартия. В ПРЕСТИЖ я 
„проповядваме“ ежедневно, но я имплементирахме успешно и в нашата 360-
градусова обратна връзка за оценка на представянето на служители. 

 

 

Защо една успешна компания, лидер в своята индустрия, решава да преформулира 
ценностите си? 
 

Хелеклауд е компания с малко над двегодишна история с офиси в Англия и България. 
Развива се като приложен партньор на Amazon Web Services за ЕМЕА региона. В 
началната си фаза като компанията следва вече установените и успешни лидерски 
принципа на Amazon, които дават една стабилна основа за развитие. Разраствайки 
четворно екипа си през 2018, компанията достига до момент на бърз растеж, в който 
е време обърне погледа навътре, анализирайки какво ни прави успешни и да изгради 
своите собствени култура и водещи ценности. Ще ви представим защо и как минахме 
през този процес и как това повлия на хората и на  бизнеса. 

 
 

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОДКРЕПАТА НА СПОНСОРИТЕ НА АКСЕЛЕРАТОРА:  

 

 

Цветомир Досков 

Боряна Китева 

Ивелина Василева 
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