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ПРОЕКТ: 

BE A PART! 
 
 
Продължителност:  
Февруари – Септември 2008 
 
Предизвикателството 
 
През 2006 г. Изпълнителният съвет на Мобилтел решава компанията да участва в 
проучването „Най-добрите работодатели” на Hewitt Associates, което показва 
удовлествореността и ангажираността на служителите на фирмата. Резултатите от 
2006 г. поставят Мобилтел в „Зоната на безразличието”, а през 2007 г. те дори се 
влошават. Изпълнителният съвет решава да вземе мерки, за да промени тази 
тенденция. Със задачата се захващат дирекциите „Корпоративни комуникации” и 
„Човешки ресурси” (ЧР), които провеждат задълбочен анализ на ситуацията и 
подготвят план за действие. 
 
Началото е половината от оставащия път 
 
Сред ключовите групи служители съществува широкоразпространен скептицизъм и 
конкретни области на неудовлетвореност, с които в дългосрочен план трябва да се 
справи Мобилтел. Целта е избрана – да се възстанови степента на ангажираност от 
2006 г. Ключовата аудитория са близо 2 500 души. Първата стъпка е откровеното 
запознаване на работещите във фирмата с резултатите от проучването от 2007 г. чрез 
лично писмо от главния изпълнителен директор. 
 
„Разбрахме, че трябва да започнем да мислим мащабно” 
 
В края на февруари 2008 г. започва голямата фирмена кампания за ангажираност, 
наречена “Ти си част от играта. Заеми своето място!". Сред задачите й са: 
 
• Да внесе прозрачност относно загрижеността на ръководството по този въпрос 
• Да фокусира вниманието на служителите върху кариерните възможности и балансът     
между работа и личен живот 
• Активно да информира. 
 



                         

 

 

В деня на старта на кампанията до всички служители е изпратено текстово съобщение 
/sms/, подписано от главния изпълнителен директор, а сградата на централния офис 
посреща всички, брандирана с логото и визията на кампанията. В рамките на 
инициативата са организирани дискусионни групи, съставени от неформални лидери 
на мнение и модерирани от професионалисти от Hewitt. В резултат на открито и честно 
обсъждане за спада в удовлетворението на служителите, се раждат идеи, които 
залягат в специален план за действие. Този план е активно комуникиран през 
фирмените канали за връзка със служителите.  
 
Кампанията „Be a part!” привлича вниманието на служителите, тъй като 
мениджмънтът действа решително и дава възможност на по-широка аудитория да 
участва в процеса на вземане на решения чрез конкретни предложения за 
подобряване на вътрешния живот.  
В средата на септември 2008 г. е проведено ново проучване на Hewitt Assocites. 
Специално разработена кампания със собствено лого и девиз „Ти решаваш” 
провокира служителите да се включат в анкетата. Не липсва и персоналният sms от 
главния изпълнителен директор.  
 
Кой печели?  
 
1 190 служители (или 100% повече) участват в проучването за „Най-добри 
работодатели през 2008 г.”. Hewitt Associates регистрира повишаване на степента на 
ангажираност в M-Тел със 17%, въпреки първоначалните предвиждания за не повече 
от 5%. Този резултат поставя Мобилтел съвсем близо до Зоната на ефективност, в 
която степента на ангажираност е недвусмислената основа на бизнес успеха. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                         

 

 

 

  
 

 


