
Държавна агенция “Архиви”



 Фундаментална цел: В условията на ограничена
финансова рамка, подобряване на капацитета на
организацията и управлението на резултатите, чрез
подобряване ангажираността на служителите.

 Под-цели: Повишаване на мотивацията на персонала на
агенцията и степента на удовлетвореност, предимно
чрез използване на нефинансови мотивиращи
фактори, с фокус към емоционалните и
интелектуалните нужди на служителите, отчитайки
обстоятелството, че тези фактори имат по-дългосрочен
ефект, в сравнение с финансовите фактори. Ключово
място сред нефинансовите мотивиращи фактори при
разработването на програмата ще заеме признанието,
като двигател на мотивацията на отделния служител,
както и подобряване на условията на труд, увеличаване
на възможностите за творческо, професионално и
кариерно израстване.

 Инструменти: Прилагане на техники за управление на
хората, които включват формиране на положителни
очаквания и нагласи на персонала на организацията.





Съответствие с програмни документи:  

 Стратегия на Държавна агенция „Архиви“ за
периода 2016-2020 г., и по-конкретно
констатациите („анализ на средата“), свързани със
състоянието на човешките ресурси и качеството на
постиганите резултати;

 Стратегия за развитието на държавната
администрация за периода 2014-2020 г.,
стратегическа цел 4 „Професионално и експертно
управление“;

 Препоръки на Организацията за икономическо
сътрудничество и развитие (ОИСР), съдържащи се
в Доклад „Ангажиране на държавните служители
за постигане на публична служба с високи
резултати“, 2016 г. (“Engaging public employees for
a high-performing civil service”).



 Играй различна игра! Или използване на модела

PERMA от позитивната психология;

 Пет градивни елемента на благополучието

съгласно модела PERMA на д-р Мартин Селигман;

 Допринасят поотделно за благополучието и

представляват самостоятелни цели за постигане.



 Позитивната психология може да подобри чувството за
благополучие на работното място: предстои
измерване чрез анкета на служителите по модела
PERMA;

 Много служители имат „фиксирани” виждания за
работното си място, на базата на предишен опит. Може
да имат предразсъдъци, че никой не се интересува от
тях на работното място, че не могат да се справят с
натовареността си, че тяхната инициатива се
омаловажава или че носят отговорност без всякакво
признание;

 Позитивната психология ни насърчава да
„превъзпитаме” нагласите си за „реалността“, която
създаваме за себе си и за събитията, чрез разбиране и
надграждане на собствените силни страни и
добродетели, насърчаване на положителното, а не
коригиране на отрицателното.



Извършени дейности в периода от края на 2017 г. до

първото полугодие на 2019 г.:

 Мотивационно проучване на персонала на

Държавна агенция “Архиви”;

 Анализ на текучеството на персонала на Държавна

агенция “Архиви”;

 Номинации за принос в категории „Екип на

годината“ и „Служител на годината“.



 Номинации в категории „Екип на годината“ и „Служител на

годината“: създаване на „климат на предизвикателството“,

с цел подобряване съпричастността на отделния служител към

изпълнението на стратегическите цели на организацията.

Критерии в категорията „Служител на годината”:

 Служители, които се отличават с професионални знания и

умения, предприемчивост и находчивост при справянето с

казуси и дейности, които надхвърлят служебните им

задължения;

 Служители с доказан личен принос за реализиране на дейност

в резултат на получено външно финансиране;

 Служители, постигнали положителен резултат на дългосрочно

нерешен проблем или казус;

 Служители с реализирана собствена инициатива с принос за

изпълнението на стратегическите и оперативни цели на ДАА;

 Служители с доказан принос за подобряване имиджа на

агенцията и получена външна оценка.



 Критерии в категорията “Екип на годината”:

 Екипи, които в резултат на работата си и

постигнатите резултати, са допринесли за

придобиването на документите на значими за

българската история личности и/или организации;

 Екипи, които в резултат на работата си и

постигнатите резултати, са допринесли за

подобряване имиджа на агенцията и/или са

получили награди и отличия от реализираните

дейности и инициативи.



















ВЪПРОСИ?

БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!


