
Мястото на вътрешните комуникации в организацията

Проучване на Apeiron Research, проведено в периода 7 септември – 17 октомври 2006 г. 
сред специалисти по пъблик рилейшънс (PR) и специалисти човешки ресурси (HR) от 100 
организации, в които има специализирани отдели за управление на човешки ресурси и 
PR отдели (отдел/дирекция Комуникации). 
Методологията на проучването, параметрите на извадката и обобщените резултати са 
консултирани и одобрени от социолог от екипа консултанти на Apeiron Communication.

Във фокуса на изследването

Преобладаваща практика в големите организации е съществуването на повече от един 
отдел, който изпълнява в по-голяма или по-малка степен ключова роля в управлението 
на вътрешните комуникации – HR или РR отдела.
Кому да бъде поверена отговорността за ръководството на вътрешните комуникации и от 
кой отдел на компанията да бъдат планирани и управлявани? Това са въпроси, с които 
често се сблъсква мениджмънта на компанията.
Обект на настоящето изследване е мнението на двете ключови групи от специалисти – 
PR и HR, за това къде трябва да бъде съсредоточена организацията на тази функция.

За да се открои мястото на вътрешните комуникации като сфера на действие в една 
организация, изследването на Apeiron Research потърси четири основни измерения на 
тази функция: 

• реалното състояние като делегирана отговорност за управлението на вътрешните 
комуникации;

• имагинерния „по-добър” модел, където можем да изберем кому да бъде 
делегирана тази отговорност;

• оценка на отделяното внимание на вътрешните комуникации в организациите;
• сравнителна оценка на ресурсите, които организацията отделя за вътрешни и 

външни комуникации.

Резултати от изследването

Резултатите от изследването потвърждават тезата, че няма общовалидно правило за 
установяването на управлението на вътрешните комуникации в един единствен отдел. 
Това е вътрешноорганизационна област, в която в различни компании ключова роля имат 
PR и HR отделите, със сериозното участие и въвлеченост на топ мениджмънта на 
компаниите. Всяка една от двете професионални групи е склонна да преакцентира своята 
роля и да подценява ролята на своите колеги. Според 64% от анкетираните PR 
специалисти водещата роля в управлението на вътрешните комуникации е 
съсредоточена в PR отдела, докато само 1/3 от HR специалистите застъпват същото 
мнение. И в двете професионални групи всеки втори посочва, че вътрешните 
комуникации се осъществяват от Отдел „Човешки ресурси”. Една четвърт и сред PR и 
сред HR специалистите отчитат и участието на мениджмънта на техните организации в 
процеса на управление на вътрешните комуникации.



Кой е отговорен за управлението на вътрешните комуникации във Вашата организация?
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Въпреки, че наблягат на своята тежест, PR специалистите признават и мястото на 
мениджърите човешки ресурси. Обратното обаче не е валидно – HR мениджърите много 
по-рядко отбелязват ролята на колегите си от отдел “Връзки с обществеността”. Сред 
специалистите човешки ресурси противопоставяне за мястото на вътрешните 
комуникации е по рядко (10% от HR посочват, че вътрешните комуникации се изпълняват 
от PR, но трябва да са при HR и също толкова ръководители на отдел “Човешки ресурси" 
искат да се освободят от това си задължение и да го пренасочат към PR). При 
специалистите по връзка с обществеността разминаването между реално и дължимо е 
по-често – 20% от PR не отговарят за вътрешните комуникации, но смятат, че би било по-
добре тази дейност да е в техния ресор, а други 19% PR отговарят за това, но смятат, че 
е работа за HR-те.



Кой според Вас трябва да поеме отговорността за управлението на вътрешните комуникации в 
една организация?
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 Таблица 2

58% от анкетираните HR ръководители смятат, че организацията обръща голямо 
внимание на вътрешните комуникации, докато на това мнение са едва 34% от PR 
специалистите. В същото време по-голям брой от последните (42%) са отговорили, че 
вниманието е „по-скоро голямо”, докато процентът при ЧР мениджърите е 22 на сто. Това 
говори, че за разлика от HR-те PR-ите смятат, че има още пространство за развитие в 
работата с вътрешните комуникации. Една десета от анкетираните HR ръководители пък 
упорито определят като „средна” ролята на вътрешните комуникации в организацията. 
Това допълнително засилва усещането, че част от мениджърите на този пост нямат 
достатъчно ясна представа за случващото се в организацията им. В същото време 4% от 
тях са определили, че в организацията им не се обръща никакво внимание на 
вътрешните комуникации.



Каква роля отделя организацията, в която работите на вътрешните комуникации? 
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 Таблица 3

58% от PR-ите са на мнение, че се изразходват повече ресурси за външни комуникации, 
отколкото за вътрешни, докато 44% от HR мениджърите смятат, че разходите са 
съизмерими. Около 6 на сто от HR-те смятат, че се заделят повече финанси за външни 
комуникации и повече време и човешки ресурс за вътрешните. Това показва, че все пак 
част от анкетираните от тази група имат по-широк поглед върху темата.

Какво е съотношението на ресурсите (човешки, финансови, времеви) в работата за външни 
комуникации спрямо вътрешни комуникации във Вашата организация:
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