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Въведение

Всички високопроизводителни организации, независимо да-
ли са публични или частни, трябва да бъдат заинтересовани от
разработването и внедряването на системи за измерване и управ-
ление на ефективността, тъй като само чрез такива системи те
могат да останат конкурентоспособни.

Обзор

Отчетността е често използвана дума, но все пак идеята за
отчетност не е лесно разбираема. Когато хората чуят думата от-
четност, те знаят, че тя е нещо важно, но само толкова. Впослед-
ствие, тъй като не разбират в детайли идеята за отчетност, не зна-
ят и как да я реализират. Този раздел осигурява няколко гледни
точки относно отчетността, дава работна дефиниция за нея, по-
казва ключовите є аспекти и определя нивата на отчетност.



Често думата отговорност (задължение) се използва във
връзка с думата отчетност. След като чуят думата отчетност,
много хора веднага я свързват с отговорност и разглеждат двете
понятия еднозначно. Но това не е правилно. Някои автори изтък-
ват разликата, като отбелязват, че „Отговорността е ангажимент
за изпълнение. Отчетността гарантира, че отговорностите са
изпълнени“.

В съществуващата литература по въпросите на отчетността
няма обща дефиниция или гледна точка за нея.

Петте основни аспекта на отчетността, идентифицирани и
разисквани в книгата, са: 

1. Отчетността е взаимоотношение, „договор между двете
страни“. 

2. Отчетността е ориентирана към резултатите.

3. Отчетността изисква докладване (отчет). Докладът е гръб-
накът на отчетността. 

4. Отчетността е безсмислена, ако няма последващи дейст-
вия. Ключовата дума, използвана при определяне и обсъж-
дане на отчетността, е задължение. Задължението индики-
ра ангажимент, а ангажиментът води до последствия. 

5. Отчетността подобрява ефективността. Целта на отчет-
ността е подобряване на ефективността, а не наказание
при слабо изпълнение.

Към петте основни аспекта на отчетността в тази книга са
идентифицирани и пет нива на отчетност: 

1. Персонална (лична) отчетност – отношения на отчетност
със себе си. 

2. Индивидуална отчетност – отчетност, реализирана в рам-
ките на работната обстановка. 

3. Екипна отчетност – споделена отчетност в рамките на ра-
ботната група или екип.
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4. Организационна отчетност – вътрешна и външна отчет-
ност в рамките на организацията.

5. Отчетност на заинтересованите страни – обособена отчет-
ност между заинтересованите страни и организацията. 

Отчетността за управление на ефективността се установява
първо чрез създаване на отговорна организационна среда, след
което се интегрира в отделни екипи и звена за изпълнение. Орга-
низационната структура осигурява изпълнение на отговорности-
те и изпълнение на отчетността. Отговорната среда е мястото, в
което отчетността може да се развие. В частност една отговорна
среда е състоянието, в което хора, екипи и организации се
чувстват: 

 Мотивирани да изпълняват своите пълномощия или задъл-
жения;

 Подтикнати да изпълняват своята работа за постигане на
желаните резултати; 

 Вдъхновени да споделят резултатите от тях, както и склон-
ни да приемат отчетност за тези резултати.

Основни изисквания за успешното установяване на отговор-
на среда са: 

 Лидерство;

 Взаимодействие;

 Безпристрастие;

 Доверие;

 Прозрачност;

 Яснота; 

 Баланс; 

 Собственост; 

 Последствия; 

 Последователност;
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 Последващи действия. 

Най-често идентифицираните бариери – обстоятелства, кои-
то са непродуктивни за създаване на здравословно и ефективно
отношение към отговорна среда – включват: 

1. Скрит дневен ред;

2. Фаворизиране;

3. Липса на лидерство; 

4. Липса на ресурси;

5. Липса на последствия;

6. Липса на яснота;

7. Невярна информация.

Когато даден индивид или организация са упълномощени за
нещо конкретно или им е делегирана отговорност, те трябва да
предоставят план за изпълнението на поставените цели, както и
реални резултати по отношение на този план. Получателят на
доклада осъществява обратна връзка за разработване на нов план
и цикълът започва отново. Този цикъл осигурява основната рам-
ка за отчетност.

Средствата, споменати по-нататък в книгата, са:

1. Стратегически план;

2. Ефективни планове;

3. Ефективни споразумения;

4. Отчетни доклади;

5. Ефективност, базирана на договорите;

6. Самоценка;

7. Преглед на ефективността;

8. Управление на контрола;

9. Безпристрастно отчитане;

10. Отчетни заседания.
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Обща представа за отчетност

Отчетността е често използвана дума, но все пак нейният
смисъл не е лесноразбираем. Когато хората чуят думата отчет-
ност, те знаят, че тя е нещо важно, но само толкова. Впослед-
ствие, защото не разбират в детайли идеята за отчетност, те не
знаят как да я реализират. Този раздел осигурява няколко гледни
точки относно отчетността, дава работна дефиниция за нея,
представя основните є аспекти, както и определя нивата на отчет-
ност. След като се запознаете с този раздел, вие би трябвало да
имате по-добро разбиране на понятието за отчетност.

Какво е отчетност?
В литературата по въпросите на отчетността няма обща де-

финиция или гледна точка за нея. Тази липса на сходство се дъл-
жи отчасти на факта, че концепцията за отчетност (особено в
държавния сектор) не е на преден план. По-долу са представени
пет различни фомулировки на отчетността: 

 Отчетността е отговорност за изпълнението на нечии опре-
делени задължения. По-просто казано, терминът отчетност
е задължение – доклади и рапорти на служителите към дру-
ги служители. Ето защо е полезно да се разгледа отчетност-
та в контекста на взаимоотношенията между хора и органи-
зации, участващи в определени процеси;

 Отчетността означава задължението да отговаряш за съби-
тия или дейности, както и за своите собствени действия във
връзка с тези събития или дейности;

 Отчетността може да се дефинира като отговорност на оп-
ределен служител (упълномощен) за управление на конк-
ретна програма или задача, при което изпълнението се оце-
нява чрез прилагане на установени критерии;

 Отчетността е отговорност за изпълнението на задължени-
ята, които засягат други важни насоки;

 Отчетността е правоотношение – въз основа на ангажи-
менти да се докаже и поеме отговорност за изпълнението
на договореното. 
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Отговорност и отчетност: разликата между двете
Често думата отговорност се използва във връзка с думата

отчетност. Много хора веднага приравняват понятията отчетност
и отговорност и ги разглеждат еднозначно. Независимо от това те
не се припокриват. Ето някои мнения относно разликите между
двете: 

 Отговорността се изпълнява. Отчетността е поемане на ан-
гажимент за гаранция, че отговорността се изпълнява;

 Отговорността е действие. Отчетността е поемане на анга-
жимент да се отговоря за действията. Объркването на от-
четност с отговорност затруднява отчетността;

 Като се има предвид, че отговорността е действие в общ
интерес, то отчетността е ангажимент да се отговори с пла-
нирани инициативи, а по-късно и резултати. Това е задъл-
жението за отчет.

Пълномощие и отговорност: разликата между двете
Друга ключова дума, използвана при обсъждане на отчет-

ността, е пълномощие. Разбирането на разликата между термини-
те пълномощие и отговорност е важна за осмислянето на поняти-
ето за отчетност. Упълномощеният е в правото да действа без
предварително одобрение от висшето ръководство и дискусия с
колегите. Упълномощеният е предварително овластен.

От друга страна, отговорността е възможност да делегираш
права. Хората с власт могат да делегират отговорности. Въпреки
това делегирането на отговорност не освобождава делегиращия
от поемане на отговорност. Когато има делегирана отговорност,
не означава непременно, че има определени пълномощия. Както
ще се види в следващата точка, където се прави ясно разграниче-
ние между двете понятия, това е важно за създаване на ефектив-
на система за отчетност.
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Работна дефиниция за отчетността

За целите на книгата предлагаме следната работна дефини-
ция за отчетност.

Работна дефиниция на отчетност
Отчетността се отнася до задължението на лица, групи или

организации да докладват във връзка с отговорността за изпъл-
нението на пълномощия и/или изпълнението на задължения. То-
зи ангажимент включва: 

 Отчетност за изпълнението на тези пълномощия и/или
изпълнението на тези отговорности; 

 Отчетност на резултатите от изпълнението;

 Поемане на отговорност за тези резултати. 

Основни аспекти на отчетността
Внимателният преглед на съществуващите знания разкрива

пет основни аспекта на отчетността. Тези основни аспекти са из-
броени по-долу: 

 Отчетността е взаимоотношение;

 Отчетността е ориентирана към резултатите;

 Отчетността изисква отговорност;

 Отчетността е безсмислена без последствия;

 Отчетността подобрява ефективността.

1. Отчетността е взаимоотношение

Отчетността е договор между двете страни. Договорът е
между лице, група или организация с определени пълномощия и
лицето, групата или организацията, които делегират отговорнос-
тите. Упълномощеното лице се отчита за осигуряване на адекват-
но ръководство и ресурси, за премахване на бариерите за изпъл-
нение. То е отговорно и за изпълнението на своите задължения.
В тези взаимоотношения и двете страни са отговорни за постига-
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не на целите. Тази концепция за взаимна отчетност е обсъдена
допълнително в следващия раздел.

2. Отчетността е ориентирана към резултатите 

В днешните организации от публичния и стопанския сектор
отговорността се оценява според постигнатите резултати. Отчет-
ността на резултатите изисква да се направи всичко възможно с
наличната власт и ресурси за постигането на планираните резул-
тати. Отчитането на резултатите включва представяне на
действията и усилията, които са допринесли за постигнатите ре-
зултати. Това води до отговорност както за влиянието, така и за
прекия контрол върху нещата. Демонстриране на резултатите,
които са постигнати, включително и това, от което са повлияни,
осигурява доказателства за ефективното управление и предпола-
га наличието на достатъчно гъвкавост. 

3. Отчетността изисква отговорност

Отговорността е гръбнакът на отчетността. Без нея отчет-
ността не съществува. Отчетност, използвана в този контекст,
означава две неща. На първо място – осигуряване на отчет за
действията и резултатите, т.е. това, което е направено, и това,
какво се е случило. На второ място – осигуряване на материални
доказателства за резултатите, например физически отчет на ре-
зултатите. И в двата случая отчетът намалява вероятността от
спорове и догадки за действията и резултатите. В дългосрочен
план отчетът насърчава доверието в отношенията между парт-
ньорите. За да бъде полезна, отчетността трябва да бъде своевре-
менна, точна и пълна. По този начин може да се получи ясна кар-
тина на ефективността на резултатите и да се предприемат необ-
ходимите действия. (Забележка: Няколко са изискванията за док-
ладване и събиране на данни, анализ и отчитане. Тези изисквания
са включени в две глави на тази книга: Глава 4 – „Събиране на
данни за оценка на ефективността“, и Глава 5 – „Анализ, преглед
и докладване на данни за ефективността“. Допълнително е и
изискването за докладване и правилното съхранение.)
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4. Отчетността е безсмислена без последствия 

Ключовата дума, използвана при определяне и обсъждане на
отчетността, е „отговорност“. Отчетността е ангажимент да отго-
варяш за изпълнението на задълженията. Това е задължение да се
докаже и да се поеме отговорност за изпълнението. Това е и от-
говорност да се отчете изпълнението на нечии определени отго-
ворности. Отчетността идва с последствията. Последствията мо-
гат да бъдат положителни (възнаграждения) или отрицателни
(санкции). Какъвто и да е случаят, отчетността е безсмислена без
последствия. Както ще бъде обсъдено по-късно, тези последици
трябва да бъдат определени в рамките на договорените правоот-
ношения преди предприемането на всякакви реални действия.

5. Отчетността подобрява ефективността 

Целта на отчетността е да служи за подобряване на ефектив-
ността, а не да дава повод за обвинения и наказания. Въпреки то-
зи факт някои читатели може да виждат негативната страна на от-
четността и последиците от нея: нещо, което трябва да се избяг-
ва, а не да се превръща в концепцията за управление. Тази отри-
цателна страна обикновено е прилагана до средата на ХХ век –
според така наречения „стар“ подход към отчетността.

Реактивна отчетност
„Старият подход“ към отчетността се основава на „ко-

мандване и контрол“ като начин за управление. В този сценарий
отчетността не е взаимоотношение, а начин на управление на
подчинените чрез издаване на нареждания – обикновено с малко
(или никакво) планиране, насоки, подкрепа или ресурси и след
това „бой по главата“, когато резултатите са по-слаби от очаква-
ните. Чрез този стар подход хората се научават да реагират на си-
туацията така, че когато резултатите са по-слаби от очакваните,
те губят повече време, опитвайки се да излязат с оправдание или
търсене на вина в някого другиго или да прехвърлят своите
задължения. В резултат на това отчетността се възприема като
наказание, което е довело хората до това, да се съсредоточават
повече върху обяснението на своите резултати, отколкото върху
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постигането им. В действителност този подход отдавна се е
превърнал в контрапродуктивен. 

Проактивна отчетност
„Новият подход“ към отчетността е по-активен, като ак-

центът е поставен върху подобряване на ефективността. В този
подход отчетността е отношение и процес, чрез които очаквана-
та ефективност се планира, като са определени, договорени и
разпределени от самото начало ресурси; ефективността се оценя-
ва и коригира, когато е необходимо. В този процес лицето, гру-
пата или организацията се стреми активно да участва във всяка
една от тези фази. Освен това основното настроение е позитивно
и стимулира отчетността и демонстрирането на постигнатите ре-
зултати.

Пет нива на отчетност
Така както няма общоприето определение за отчетност, така

има и различни теории за нивата на отчетност. Някои казват, че
отчетността се прилага само за физически лица, други казват, че
това се отнася само за групи, а трети – че това се отнася и за две-
те. Идентифицирани са пет нива на отчетност (илюстрирани на
Фигура 3-1): персонална отчетност, индивидуална отчетност,
екипна отчетност, организационна отчетност, както и отчетност
на заинтересованите страни (акционери, собственици и др.). В
този модел на нивата на отчетност персоналната отчетност е ос-
нова на всички отчетности. Тя поощрява индивидуална отчет-
ност, която, от своя страна, насърчава екипна отчетност, а тя под-
помага организационната. С други думи, започвайки с персонал-
на отчетност, всяко ниво преминава в следващото. Причината от-
четността на заинтересованите лица да е отделена на различно,
по-високо равнище е, че собствениците не гарантират, че нивата
на отчетност под тях са установени и устойчиви. Те са отговорни
за подпомагане при определяне ефективността на организацион-
ната отчетност, като се вземат предвид резултатите от нея. Участ-
ниците трябва да гарантират, че организационните нива на отчет-
ността са установени и трайни, защото ако те не са налични, ще
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липсва организационна ефективност и заинтересованите страни
ще държат сметка на организацията за това. Персоналната отчет-
ност също е в основата на отчетността на заинтересованите стра-
ни.

Персонална отчетност
Персоналната отчетност е отговорност за самия себе си. В

тази връзка човек разглежда отговорностите в личен план и си за-
дава въпроса: „Какво мога да направя, за да се подобри ситуаци-
ята и да настъпи промяна?“. Персоналната отчетност се разглеж-
да в рамките на отделните отчетности. Някои от ключовите ас-
пекти на персоналната отговорност са честност, почтеност, ети-
ка, морал и лоялност.

Обсъждането на персоналната отчетност е извън обхвата на
настоящата книга, но е достатъчно да се каже, че тя е основата за
всички останали нива на отчетност. Група или организация, със-
тавена от служители с малка или никаква персонална отчетност,
ще бъде неспособна, некомпетентна и няма да оцелее.
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Фиг. 3-1. ПЕТ НИВА НА ОТчЕТНОСТ


