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Stanton Chase Bulgaria CEO Survey 2014 
•  Изпратен до 630 
мениджъри в България, 
203 отговорили ( 32% ) 

•  71% от отговорилите са 
мъже, 29% са жени 

•  77% от отговорилите са 
над 36 годишна възраст 

•  47% от тях имат над 10 
години мениджърски 
опит 

•  2-6 години 4.65% 
•  3-5 години 15.12% 
•  6-10 години 33.72% 
•  Над 10 години 46.51% 



Кои сектори са се развили най-добре 
през 2014 в България? 

•  BPO и Аутсорсинг 

компаниите  67,7% 

•  Технологичния сектор и 

Телекомуникациите  49% 

•  Потребителски стоки и 

услуги  19% 

•  Фармация 19% 
 

•  Финансов сектор  14% 

•  Логистика и транспорт 13% 

•  Индустриален сектор  10% 

•  Професионални услуги  10% 



Според Вас, кои са най-важните действия 
през 2015, за бъде успешен бизнеса?  

•  Поддържане на стабилни парични потоци 59.41% 

•  Откриване на таланти 56.47% 

•  Задържане на персонала 46.47% 

•  Преструктуриране на бизнеса 44,71% 



 
Според Вас, какви качества търсят 
организациите от техните изпълнителни 
директори (CEO), за да останат 
конкурентни на пазара? 

•  Лидерство 86.63% 

•  Стратегическо мислене 77.91% 

•   Гъвкавост и адаптивност 62.79% 

•  Управление на промените 49.42% 



Мислите ли, че имате 
развитие при настоящия 
си работодател? 

•  Не 28.31% 
•  Да 71.69% 

Сменяли ли сте до сега 
индустрията, в която 
работите? 

•  Не 39.88% 
•  Да 60.12% 



Нови изисквания към Финансовия Директор? 

•  Да е видим 
•  Да развива мрежа от 
контакти 

•  Лидерски умения 
•  Управление на множество 
приоритети 

•  Повече време с хората/екипа, 
по-малко с Excel :-) 

•  Да са в центъра на събитията, 
да влияe на събитията 



Различните роли на Финансовия Директор 

Стратег 

Лидер 

Съветник 

ü Финансови знания 

ü Стратегическо мислене 

ü Комуникативни 

умения 

ü Екипна нагласа 

ü Лидерски умения 

ü Увереност 



  
 - Manage cash 

- Attract and 
maintain 
investors 

- Be a generalist 
 

- Manage cash 
- Attract and 

maintain 
investors and 

bankers 
- Be a strategist 

- Manage cash 
and costs 
- Focus on 
process for 
efficiencies 

- Master 
communication 

skills 

Manage cash and 
costs 

- Master 
communication 

skills 
- Attract and 

maintain investors 
and bankers 

Start-Up Growth 

Restructuring  Status Quo 

Приоритетите на ФД: 





Live voting: Коя беше стартовата Ви 
позиция в областта на финансите? 

a)  Счетоводител 
b)  Позиция  в одита 
c)  Риск мениджър 
d)  Финансов анализатор 
e)  Контролер  
f)  Банков служител 
g)  Друго  



Live voting: Каква бихте искали да бъде 
следващата роля в кариерата Ви? 
a)  CEO/ GM – изпълнителен директор на компанията  
b)  Regional or Group CFO/ Finance Manager - Финансов директор 
на регионално или групово ниво 

c)  Sales and/or Marketing Director / Директор Маркетинг и/или 
Продажби 

d)  External Financial Consultant – Външен Финансов консултант 
e)  Позиция в Private  Equity Fund 
f)  Chief Risk Officer  
g)  OK съм с ролята си е момента 
h)  друго 



Live voting: Какви компетенции 
очаквате от CЕO/GM на  компанията,  
в която работите?  
a)  Лидерство 
b)  Стратегическо мислене 
c)  Адаптивност и гъвкавост 
d)  Управление на промените 
e)  Креативност 
f)  Воля и устойчивост на стрес 
g)  Продажбени умения 
h)  Поемане на рискове 



Live voting: Какви нови изисквания 
има бизнесът към CFO  функцията през 
последните години? 

a)  Предприемачески дух 
b)  Познания за маркетинг и продажби 
c)  Лидерски умения 
d)  Надграждане на мрежа от контакти 
e)  Познаване на бизнес модела на компанията 
f)  Видимост /познаваемост извън компанията 
g)  Ориентираност към клиентите 



Live voting: Какви предизвикателства 
виждате с по-младите членове на 
екипа си (току що завършили 
университет)?  
a)  Желание за ненормирано работно време 
b)  Липса на практически умения във финансите 
c)  Управление на очакванията  за заплащане и 
кариера 

d)  Бизнес / работна дисциплина 
e)  Ангажираност  
f)  Друго  



За кои позиции има най-голям 
недостиг на таланти според висшия 
мениджмънт в България? 

•  Изпълнителни 
директори 46.71% 

•  Продажби 14% 
•  Човешки ресурси 10.18% 
…….. 
•  IT 8% 
•  Финансови роли 1.2% 



Благодаря за вниманието! 


