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През 2006 г. Петър Горялов и Ирина Горялова 
създават DreamersDo - водещ доставчик на услуги 
по организационно лидерство и първата компания 
за коучинг по организационно лидерство за упра-
вители и мениджърските им екипи в България. 

Партнирали са с едни от най-напредничавите 
управители и екипите им да придвижват компани-
ите си на следващото ниво, да изграждат устойчив 
печеливш ръст и да са лидери в своите индустрии 
при експоненциално ускоряваща се промяна. 
Работили са с компании с големина от 20 до 2500 
служители - лидери в енергийната, финансовата, 
инфраструктурната, медийната, рекламната, 
химическата, автомобилната и фармацевтичната 
индустрия и др., както и с дентални кабинети и 
клиники в стоматологичния сектор.

Един от техните вдъхновители за това да под-
крепят клиентите си да изграждат устойчивост и 
съвършенство в бизнеса е проф. д-р Уик Алекзан-
дър, който със своя стремеж към съвършенство 
и дългосрочна стабилност на резултатите и в 
ортодонтията, и в управлението на клиниката си 
като бизнес, е изградил наследство без аналог в 
ортодонтията в световен мащаб.

Ирина и Петър са пионери в коучинг индустри-
ята в България и през 2011 г. в Лас Вегас бяха 

удостоени с едно от двете най-високи отличия в световната коучинг 
индустрия - ICF President’s Award. През 2010 г. с още 22 организации 
от целия свят като NASA, the BBC, SAP, T-Mobile, Nordea Bank, Ramada 
hotel, PepsiCo, UNIQA и други, добрата клиентска практика на EOS Matrix 
и DreamersDo бе избрана и публикувана в “Световения бизнес наръчник 
за успешното приложение на коучинга в организациите”. Тя е първата 
международно призната практика от България. И двамата са редовни 
автори по теми като мениджмънт и организационно лидерство в сп. 
“Мениджър”, и други онлайн, печатни и тв медии. 

• Когато си планирате при-
ходите, разходите и съответно 
печалбата за определен период 
от време напред - това е част от 
бюджетирането.

За целта си партнирате със сче-
товодителя, а в идеалния случай 
и с финансов консултант.

Сега спрете за момент и се по-
питайте: Кое е новото, което ви 
носи този поглед за вашата ден-
тална практика?

Ако у вас възникне импулс да 
започнете да подреждате всичко 
наведнъж, това е нереалистично 
и ще ви донесе доста напрежение. 
Затова започнете, като утвърдите 
постигнатото и си зададете след-
ните въпроси:

1. Кои са трите най-важни 
неща, които вече сте постиг-
нали от гореописаното? 

2. Кои са трите слаби места 
в дейността ви, с които искате 
целенасочено да се справите?

3. Коя е малката стъпка, коя-
то искате да предприемете, за 
да се усъвършенствате като 
оркестратор на цялата ден-
тална практика като бизнес?

ДВЕТЕ РОЛИ - ЦИГУЛАР И 
ДИРИГЕНТ

Забележете, че стоматологич-
ната експертиза е много значим, 
но само един елемент от дентал-
ната практика. Всичко останало 
е свързано с цялостното упра-
вление и оркестриране на ка-
бинета/клиниката като бизнес.

Метафорично казано, когато 
сте в ролята на стоматолог, вие 
сте този, който свири на цигул-
ка. А в ролята на собственик /
мениджър вие сте диригентът. 
Като във всеки бизнес - от вас 
като управител не се изисква да 
сте финансист, юрист или марке-
толог, но ролята да оркестрирате 
цялото е ваша. Естествено, при 
по-малките практики, ви се на-
лага паралелно да изпълнявате 
и много други роли, но ако сте 
осъзнат за това, ще превключва-
те между тях с по-голяма лекота. 
А при по-големите практики, до-
ри да назначите управител, като 
собственик е нужно да сте наяс-
но с цялостното оркестриране на 
бизнеса, за да имате общ език, 
разбиране и синхрон за посоката, 
в която той да навигира.

За да обобщим - независимо 
от размера и нивото на развитие, 
всяка дентална практика е биз-
нес, а собственикът/управителят 
- неин диригент. Независимо да-
ли я управлявате интуитивно или 
напълно осъзнато, в момента, в 
който сте я регистрирали, вече 
правите бизнес. 

ПРОСТО БИЗНЕС ИЛИ 
УСТОЙЧИВ ПЕЧЕЛИВШ 

БИЗНЕС?
Изборът е не дали управлявате 

бизнес или не. Големият въпрос 
е как да управлявате цялата 
дентална практика като ус-
тойчив печеливш бизнес? И 
то в дигиталната ера, когато па-
циентите са все по-взискателни, 
информацията в Интернет е на 
едно щракване разстояние и чрез 
социалните медии тяхното мне-
ние може светкавично да стигне 
до стотици, ако не и до хиляди 
други пациенти. Това повишава 
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(Следва на стр. 8)

Къде е болката на стоматолози-
те - собственици и мениджъри на 
дентална практика? Сред множе-
ството въпроси за управлението 
на денталната практика като биз-
нес, които стоматолозите често 
ни задават, са:

■ ЕКИП 
● Когато не съм там, все едно 

не е моята практика. Как да из-
градя точния екип?

● Как хората в екипа да са мо-
тивирани и ангажирани?

● Как стоматологът и всички 
останали да работят като спло-
тен екип?

■ ПОСОКА 
● Изгубил съм посоката. Какво 

да правя с толкова пациенти?
● Трябва да се откажа от някоя 

от услугите? От коя?
● Как да определям цените пра-

вилно - адекватно на качеството? 
■ СИСТЕМА 
● Хаосът се е увеличил. Как да 

си подредя практиката?
● Няма ред в документацията. 

Откъде да започна?
● Не е описано кой за какво от-

говаря и това обърква екипа. Как 
да намеря време за това?

■ ЛИДЕР (собственик/мени-
джър на практиката)

● Нямам време, нямам време! 
Как да не прегарям? 

● По-твърд ли да бъда или по-
мек с персонала?

● Как да не се притеснявам, ко-
гато казвам цената на пациента?

Всеки един от тези въпроси е 
много важен и сам по себе си е 
цяла вселена в мениджмънта. Но 
всички те са симптоми на лип-
сата на цялостен и устойчив 
подход към оркестрирането 
на денталната практика като 
бизнес. И това се добавя към 
факта, че в огромната си част 
стоматолозите не са подготвени 
за мениджъри - както те самите 
споделят: “Никой не ни е учил 
как да управляваме, а е много 
важно, жизненоважно.”

А каква е цената на подобна 
липса? 

Ако един собственик и ме-
ниджър на дентална практика 
започне да решава поединично 
гореизброените или който и да е 
друг управленски казус, без по-
глед и идея за цялото, се получава 
“пожарникарски” мениджмънт. 
Така, дори практиката да носи 
добри приходи, резултатът от 
този тип управление може да се 
усеща като много работа, липса 
на време, слабо удовлетворение, 
дори загуба на смисъл, преумо-
ра, стрес, прегаряне или като “във 
въртележка”, която няма край. В 
този случай пълното разгръщане 
на потенциала на практиката, как-
то и цялостното й развитие като 
устойчив печеливш бизнес, често 
остават на принципа на “проба и 
грешка”, т.е. на случайността. А 
при разширяване на практиката, 
се разрастват вече съществува-
щите проблеми. В крайна сметка 
страда и пациентът.

ЗАЩО ДЕНТАЛНАТА 
ПРАКТИКА Е БИЗНЕС?

Заради особеностите на прехо-
да в България, “бизнес” и “биз-
несмен” дълго време бяха мръс-
ни думи. Но, какво всъщност е 
бизнес? Нещо много просто: в 
момента, в който предоставим 
услуга или продукт и получим 
пари в замяна, това е бизнес - 
даваме стойност и получаваме 
заплащане. Стоматологията не 
прави изключение - в момента, в 
който предоставите дентална ус-
луга на пациента и той ви плати, 
вече сте в бизнеса. Забележете, 
че дори по закон първо регистри-
рате практиката като търговски 
субект, а чак след това - админи-
стративно, за да стане тя лечебно 
заведение.

Затова нека разгледаме три ва-
жни компонента от работата на 
всеки стоматологичен кабинет - 
услугата, пациентите и парите, и 
да видим кое какво е в бизнеса. 

Макар тази последователност 
да е различна за всеки, целена-
сочено представяме денталната 
практика като бизнес в по-опро-
стен вид, за да разгърнем цялата 
картина.

ДЕНТАЛНАТА УСЛУГА
За да може да предостави ка-

квато и да е дентална услуга на 
пациента (поставяне на пломба, 
коронка, мост, имплант, брекети 
и т.н.), всеки стоматолог:

• Преминава множество обуче-
ния - изгражда професионална 
експертиза.

• Прави търговска регистра-
ция (едноличен търговец, тър-
говско дружество или свободна 
професия) и административна 
регистрация, за да предоставя 
дентални услуги.

• Инвестира в стоматологичен 
стол, апаратура, друго оборудва-
не или в помещение, което поз-
волява да предостави денталната 
услуга - прави инвестиция.

• Избира от къде и какви ма-
териали да купува - изгражда 
мрежа от доставчици.

• Избира зъботехник и коле-
ги стоматолози, с които да си 
партнира - изгражда мрежа от 
партньори.

• Описва или дори само си 
представя стъпките от запозна-
ване с пациента, преглед, диагно-
за, план за лечение и т.н. - това е 
част от създаването на процеси 
в кабинета/клиниката, които 
да позволят лекота, ефикасност 
и качество на обслужването.

• Попълва документация за 
пациентите и я архивира - част 
от управлението на информа-
цията. 

• В началото може да работи 
сам, но впоследствие наема един 
или повече хора - асистент, адми-
нистративен асистент или други 
стоматолози, т.е. създава екип:

○ За да ги наеме, описва каква 
експертиза и качества е нужно да 
имат членовете на екипа и кой 
за какво ще отговаря - създава 
длъжностни характеристики и 
организационна структура.

○ Решава какво да е възнаграж-
дението на екипа - част от систе-
мата за възнаграждения.

○ За да подсигури, че членове-
те на екипа предоставят нужно-
то качество на услугата, обмисля 
как привлича, развива и запазва 
своите служители - част от систе-
мата за привличане, развитие, 
запазване и приемственост на 
хората в екипа.

○ Обмисля как да се сработи 
екипът, прави оперативки и еже-
дневно координира, като разго-
воря с членовете на екипа - част 
от управлението на екипа.

• Наема счетоводител, използ-
ва услугите на адвокат, ИТ ком-
пания (за поддръжка на софту-
ера, хардуера, уебсайта) и други 
- създава външния за практи-
ката екип.

• И накрая, когато вижда разхо-
дите, сравнява с цените за подоб-
ни услуги, отчита стойността за 
пациента и т.н., поставя цена на 
своите услуги - част от процеса 
на ценообразуване.

Така сте произвели услуга, ко-
ято да подкрепя здравето и кра-
сотата на пациентите.

ПАЦИЕНТИТЕ
Паралелно, всеки стомато-

лог започва да предлага ден-
тални услуги на пациентите

• Когато разглеждате различ-
ните типове пациенти (напр. 
деца, възрастни, с различни 
финансови средства и др.) и 
подхождате специфично към 
техните нужди, в бизнеса това 
са пазарни сегменти. Колкото 
по-голяма яснота имате за тях, 
толкова по-прецизен става под-
ходът ви, а оттам и качеството 
на обслужването.

• Когато популяризирате ваши-
те услуги, за да разберат повече 
хора за тях - като всяка компания 
правите маркетинг.

○ Когато имате уебсайт, фейс-
бук страница, сътрудничите си с 
други стоматолози и зъботехни-
ци и пациентите научават за вас 
през тях или вашите пациенти ви 
препоръчват на други от уста на 
уста, това са все маркетингови 
канали.

○ А ако публикувате ваша ста-
тия, интервюират ви за медия 
(печатна, радио, телевизия), пи-
шете по здравни теми в социа-
л ни медии) или сте лектор по 
професионални теми (на форум, 
в училища), това са връзки с об-
ществеността (ПР).

• Когато проактивно директно 
се свържете с пациента или той ви 
намери и се интересува от ваши-
те услуги и цени, задава въпроси 
или изказва възражения, на кои-
то вие отговаряте, това е част от 
процеса на продажба.

○ Когато предложите цена, а 
пациентът иска отстъпка или за-
почнете да обсъждате разсроче-
но плащане, като във всеки биз-
нес това е част от преговорите.

• Когато лекувате пациента - 
това е доставка на денталната 
услуга.

○ Качеството на услугата за-
виси от много фактори - умения-
та на стоматолога, зъботехника, 
управлението на екипа, качест-
вото на апаратурата, качеството 
на материалите и т.н. Ако успя-
вате да обслужите всеки случай 
с едно и също качество, това оз-
начава, че вече имате система и 
стандарти за качество.

• А ако след обслужването на 
пациента му се обадите, за да го 
попитате как се чувства - това е 
част от процеса на следпродаж-
бено обслужване.

ПАРИ
Срещу денталните услуги, 

които предоставяте на паци-
ентите, получавате пари.

• Когато получите пари, това е 
приход.

• Когато купите материали, 
платите заплата, наем на поме-
щение и всичко, което ви под-
крепя да предоставите услугата, 
това е разход - постоянен (наем, 
заплати и др.) или променлив 
(материали, допълнителни обу-
чения и др.)

• Когато от приходите извадите 
разходите, получавате печалба 
преди данъци.

• А когато платите данъците, 
получавате печалба след данъ-
ци. Това реално е печалбата, с 
която разполага денталната ви 
практика.

Как да управлявате денталната практика 
като устойчив печеливш бизнес в името на пациента?
Ирина Горялова, Петър Горялов, 
коучове и консултанти по организационно лидерство за управители
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още повече отговорността не са-
мо на стоматолозите, а и поставя 
с безпрецедентна острота въпро-
са: Как денталната практика да 
бъде не просто управлявана, а 
оркестрирана устойчиво?

КАКВО ЗНАЧИ 
„УСТОЙЧИВ ПЕЧЕЛИВШ 

БИЗНЕС”?
Независимо от индустрията и 

големината на компанията, това 
означава така да оркестрирате це-
лия бизнес (денталната практика 
в стоматологичната индустрия), 
че систематично във времето той 
да носи печалба и с постоянно 
качество да служи на клиентите 
(пациентите). Накратко, да има 
принос и пари. Както казва едно 
от световните светила в ортодон-
тията проф. д-р Уик Алекзандър: 
„...печеля много пари с професи-
ята си и не се срамувам, горд съм 
с този факт. Смятам, че съм спе-
челил парите си, като съм дал на 
своите пациенти най-прецизното 
лечение по отношение на качест-
вото, на което аз съм способен”.

За да разберем по-добре смисъ-
ла на всичко това, нека видим как 
изглеждат двете крайни отклоне-
ния на махалото от устойчивия 
печеливш бизнес:

1. Печалба, без принос: Ако 
фокусът е само върху печалбата, 
става печалбарство. Чести симп-
томи са: ниско доверие, слаба 
ангажираност на служителите, 
текучество, липса на внимание 
към детайлите, непостоянно и 
нееднакво качество на дентална-
та услуга към всички пациенти. 
Претупвате този пациент, влиза 
следващият. Можете да изкарате 
много пари, няма съмнение. 

2. Принос, без печалба: А ако 
фокусът е само върху приноса 
към пациентите, става „благот-
ворително дружество”. Чести 
симптоми са: липса на средства 
за инвестиции в апаратура, в раз-
витие на екипа и цялостно раз-
растване на практиката, което в 
крайна сметка се връща като бу-
меранг към пациентите. 

Или по думите на проф. д-р 
Алекзандър: „Ако всичко, към 

което се целите, са парите, може 
да си кажете: „Е, това не е въз-
можно най-доброто, но става. Но 
аз съм установил, че човек може 
да направи лечението правилно 
или възможно най-близо до съ-
вършеното и в същото време да 
изкарва много пари.”

Някой ще попита: И все пак 
бизнесът не е ли, за да прави пре-
ди всичко пари? За да поставим 
темата и в контекста на световния 
бизнес, накратко ще разкажем ед-
на емблематична история - на Бил 
Хюлет и Дейвид Пакард. Двама-
та създават “Хюлет Пакард” през 
1937 г. в гараж в Пало Алто, Кали-
форния, и я разгръщат до светов-
на корпорация “Хюлет Пакард”, 
която днес съществува като две 
компании - HP Inc. (49 000 слу-
жителя и над $48 млрд приходи) и 
Hewlett Packard Enterprise (66 000 
служителя с над $48 млрд прихо-
ди). И това развитие се дължи 
не толкова на технологичния им 
гений, колкото на мъдростта им 
като управленци. “Мнозина смя-
тат, и то погрешно, че компани-

ята съществува само, за да прави 
пари. И макар това да е важен ре-
зултат от дейността й, трябва да 
подълбаем повече, за да открием 
истинските причини за това да 
сме на пазара.” Пакард казва на 
глас това на една сбирка на из-
пълнителни директори през 1949 
г., където всички обсъждали само 
пари. Повечето предприемачи се 
питат “Как аз да успея?” А от ден 
първи Хюлет и Пакард си задава-
ли по друг въпрос: “С какво ние 
да допринесем?” Така приносът, 
а не личната полза, става крайъ-
гълен камък в бизнес философи-
ята на HP. Ако продуктите им не 
давали стойност на клиента, но 
им докарвали пари, те смятали 
това за провал. А ако имало при-
нос, следвало да носят и добра 
печалба. И забележете: Хюлет и 
Пакард гледали на печалбата като 
на “най-добрата единица мярка 
за приноса ни към обществото, 
както и като основен източник 
на нашата корпоративна сила, 
за да просперираме и да се раз-
виваме.” През 2007 г. гаражът 

на “Хюлет Пакард” е признат за 
родното място на цялата Силици-
ева долина - първият в света ви-
сокотехнологичен парк, където 
към 2016 г. топ 150-те компании 
генерират над 848 млрд долара 
приходи, а 20% от ултрабогатите 
американци са натрупали парите 
си като предприемачи в долината. 
Там иновативният дух и предпри-
емачеството царят навсякъде и е 
известно, че дори и стоматолози-
те постоянно въвеждат иновации.

И макар в световното лидер-
ство да има ярки примери ка-
то този, глобалната финансова 
криза през 2008-2009 г. разкри, 
че царят е гол. Защото мени-
джърите, които със своето уп-
равленско мислене доведоха до 
световен икономически трус, 
бяха сред най-компетентните - 
завършили в Харвард и други от 
най-престижните университети 
на планетата. Но те сложиха в 
центъра на бизнеса собствения 
си интерес и парите, т.е. печал-
ба, без принос. 

Оттогава светът на бизнеса 
търси коя е формулата на ус-
тойчивото бизнес управление. 
Принос и пари е само един от 
принципите за изграждане на 
устойчив печеливш бизнес. 

Затова, особено при експонен-
циалната скорост на промени, 
които дигитализацията прово-
кира, през последните няколко 
години мениджмънтът се преос-
мисля цялостно и излизат нови, 
в пъти по-прости и ефективни 
подходи в бизнес управлението, 
които целят устойчивост в неси-
гурна среда.

Тук можете да си зададете въ-
проса: Коя е малката стъпка, 
която можете да направите в 
денталната практика още та-
зи седмица, за да балансирате 
приноса и парите?
БИЗНЕСЪТ - НАЙ-МОЩНАТА 

СИЛА ЗА ДОБРО В СВЕТА
В заключение, както казва 

Джоузеф Джаворски, основател 
на Американския лидерски фо-
рум и човекът, който развива ли-
дерството в САЩ още през 80-те 
години на миналия век: “Бизне-
сът е най-мощната сила за добро 
в света.” 

На езика на стоматологията 
това означава, че, предоставяйки 
дентални услуги, не просто по-
лучавате пари, а правите добро 
на пациентите - създавате повече 
здрави и красиви усмивки и по-
уверени и щастливи хора.

Ако се замислим, без силата 
на бизнеса нямаше да можем да 
си мием зъбите с четка и паста, 
да пътуваме с кола, да си купим 
хляб, дрехи, да се обадим по те-
лефона на любимия човек, да 
отидем на почивка, на кино, да 
слушаме музика - всичко това е 
част от бизнеси и индустрии за 
милиони и милиарди. Ако ня-
маше бизнес, светът нямаше да 
бъде същият. И доброто щеше да 
е далеч по-малко. 

И най-важното е, че, ако пое-
мете по по-неутъпкания път на 
устойчивия бизнес, както казва 
проф. д-р Алекзандър: “Един 
ден, като погледнете назад, ще 
си кажете: “Е, не беше идеално, 
но дадох най-доброто от себе си.” 

А ако се питате: "Кой е най-
добрият момент да поемете по 
своя път към устойчив печеливш 
бизнес?" Никога няма по-добро 
време от тук и сега. 

(Продължение от стр. 7)

Стартира абонаментната кампания за „Стоматологичен свят“.

Само за 60 лв. можете да направите Вашия годишен абонамент за „Стоматологичен свят“ – 8 броя.

Изданието е на пазара от 1997 г. То е огледало на съсловния живот и професионалните успехи на българските зъбо-
лекари. Тематично е фокусирано върху имплантологията, естетичната и козметична дентална медицина, ендодонтия-

та, ортодонтията и пр. Обръща особено внимание на въпросите, свързани с управлението на денталните практики, 
комуникацията и увеличаване на доходите им.

Абонаментът за книжен формат на изданието, формат А-3, цветно е 60 лв.

Абонаментът за електронен формат на изданието е 48 лв. – 
получава се чрез https://wetransfer.com/ на електронния адрес на получателя в PDF формат

Всеки абонат на печатното издание на „Стоматологичен свят“ получава:
1. Трета част на сборника „Безценни съвети за управлението на вашата дентална практика“ - онлайн
2. Публикуване на безплатни малки обяви в печатното издание 
и сайта https://www.dentalworldbg.com/

Тук можете да разгледате онлайн 
бр. 1/2018  
и бр. 2/2018 г. 

Можете да направите абонамента си и тук: 

 Сметка за извършване на абонамента:
“Eвър - Николай Пенов” ЕООД

IBAN: BG71RZBB91551006818927, BIC: RZBBBGSF,
Райфайзенбанк (България) ЕАД

С пощенски запис: 1606 София, ул. „Ами Буе“ 58.
Красимира Стоянова Пенова

За София!
Може да направите абонамент по предварителна заявка на тел. 0888 43 97 18

или на e-mail: ever.sp@abv.bg  sergei.penovv@gmail.com
с уговорка за определен ден и час.

Представител на редакцията ще Ви абонира на място.

https://www.dentalworldbg.com/%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8
https://www.dentalworldbg.com/
https://issuu.com/dentalbg/docs/ss1_2018_el_2
https://issuu.com/dentalbg/docs/ss_2_2018_el
https://www.dentalworldbg.com/%D0%90%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82

