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Идеята за оптимизиране на вземаните решения 
никак не е нова. Целта на мениджмънта в това 
направление е да се разрешават възможностите за 
използване на повече информация преди решението, 
да се минимизират възможностите за грешен избор, 
да се разпространяват работещи алгоритми от 
успешни практики, да се намаляват възможните 
загуби и увеличават ползите от решенията. 
Най-често вземането на решение е във финалната 
фаза на дейностите от политическия анализ. Анализът 
винаги е свързан със събиране, подбор и обработка 
на  определено  количество  политическа  
информация.  Навярно  заради  това  и първото 
разделение в различните подходи за вземане на 
решение е по линията на информираността. 
По какво различаваме “информираното вземане на решение” от т. нар. неинформирано? 
Най-малко по три признака, те са информация и многовариантност, време и процедури, 
както и възможността за анализ на варианти и последствия. 
Информираното вземане на решение изисква от добрия ръководител да отчете няколко 
важни фактора, за да улесни процеса: 
- Отчитане и предизвикване на подкрепа (“подкупване”) на доминиращите интeреси 
(стейкхолдърите); 
- Обективно отчитане на разполагаемото време (това, което имаме, за да стигнем до 
крайното решение); 
- Оценка на значението на решението – доколко проблемът е важен или маловажен за 
хората в организацията; 
- Необходимостта от информация – кой разполага с нея или с експертни знания и умения, 
които могат да ни помогнат; 
- Оценка  на  способностите  на  участниците  –  доколко  способностите, опитът и 
нагласите им позволяват пълноценно участие в екип за вземане на това решение; 
- Подобряване  на  екипното  взаимодействие  –  както  и  използване  на самата задача за 
решение за създаване на по-силен екип. 
Несъобразяването с тези изброени фактори обикновено води до вземането на 
неинформирано решение. 
Важно е да се прави разлика между моделите и начините за вземане на решения. 
 

Модели и начини 
 

Моделът на вземане на решения описва последователността на дейностите, които 
се извършват преди да се осъществи вземе решението, а начините на вземане показват 
самата процедура (правилото), при която решението става окончателен факт. 

Вземане на решение 
Има две неща, които са погрешни при използване на общоприетия субективен опит 

при вземане на решения в организациите. Първо, опитът предполага, че решението маже 
да бъде считано за независима случка, която не е 



3 

 

 

 
 Project CB007.2.22.053 

                    Youth Leadership Network 

 

 

 

The	project	is	co-funded	by	EU	through	the	Interreg-IPA	CBC	Bulgaria–Serbia	Programme	
 

 

свързана с други решения. Опитът показва, че ако процесът на идентифициране на 
проблема,  събирането  на информация  и  решаването  му бъдат  некачествени,  то може 
да провали работата на най-логичния и опитен човек, който взима решение. 

Второ, някои политически мемоари показват, че вземането на решение е 
индивидуален процес и, следователно, уменията за логичен анализ са достатъчни за 
взимане на висококачествени решения. Но в реалността вземането на решение е социален 
процес, т.е. сме зависими от решенията на другите и информацията, която те ни доставят. 
Ние също делегираме решения и споделяме информация с другите. 

За  да  разберем  процеса  на  вземане  на  решения,  трябва  да  следваме 
същността на ефективните организационни решения и компонентите на ефективното 
решение. За ефективността на едно решение може да се прецени от гледна точка на три 
компонента: 

1.   Качество или рационалност на решението, което се определя като степен, до която 
решенията влияят на изпълнението на задачите и постигането на организационните 
цели; 

2.  Приемливост на решението, определяна като степен на ангажираност от страна на 
онези, които трябва да изпълняват решението ефективно; 

3.   Времето, необходимо, за да се вземе решението, т.е. - ефективност. 
Степента, до която тези три фактора са важни, отличават решенията едно от 

друго.  
Вземането на решение е свързано със способността да се решават проблеми. 
Моделите   на   вземане   на   решения   са   предшествани   от   описаните   в 

социалната  психология  модели  за  разрешаване  на  проблем.  Доколкото психологията 
отчита индивида в самостоятелното му съществуване и във взаимодействието му в 
социума, тя отделя внимание на индивидуалното и на груповото разрешаване на 
проблеми. 

Правени са множество опити да се формулира дефиниция на понятието проблем, 
но като че ли най-подходяща за свършването на съвместна работа е дефиницията:  
„Когато  трябва  да  се  намери  подходящ  отговор  на  зададен 
въпрос, това е решаване на проблем.” 

Формулирането  на  проблема  като  въпрос  винаги подпомага  неговото 
разрешаване. Най-често това се прави с въпросителното местоимение „Как?”, но в отделни 
случаи могат да се използват и „Какво? Кога? Къде? Колко?” и т.н. Например: Когато 
формулираме проблема: „Спада доверието към нашата партия.”, това  е  само  
констатиране  на  някакво  притеснение  и  посочване  на  проблемна област. Но при 
преформулирането му като въпрос, можем прагматично да търсим решение на два 
основни коренно различни проблема: „Как да спрем спада на доверието  към  нашата  
партия?”  и  „Как  да  повишим  доверието  към  нашата партия?” 

Индивидуалното решаване на проблем е свързано с разработване на множество 
варианти на базата на набрана информация, последвано с оценката на необходимите 
ресурси и с последствията за всеки един вариант. На базата на тази оценка  индивидът  
взема  своето  решение  за  по-нататъшни  действия  или бездействие. 

 
Схема за индивидуално решаване на проблем: 
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Проблем 
 
 
 

Необходима информация 
 
 

Вариант 
№ 1 

Вариант 
№ 2 

Вариант 
№ 3 

 
 
 

Оценка на ресурси, 
последствия Моят избор 

 
 

Вземането на решение в политиката почти винаги е групов процес. Това се 
обуславя от спецификата на основните актьори в политическия процес – най-често 
решения вземат колективни ръководни органи на политически партии, парламентарни  
групи,  изборни  държавни  органи  (министерски  съвет, консултативен съвет, общински 
съвети, парламентът като институция, отделни комисии, политически кабинети и т.н.) или 
създадени по различни причини в политиката експертни и професионални групи. 

Този групов процес винаги е свързан с комуникацията между участниците. В 
индивидуален план хората са различни като говорене и слушане. Има словесни активисти, 
които обременяват другите с активни понятийни настъпления. А има и други, които поради 
възпитание или определени естетически предпоставки са не само добри слушатели, но и 
често пъти стават жертва на тази своя особеност. Словото е и реализация на психическа 
енергия. Тя има и заразителен елемент. Добрият и всеотдаен слушател съпреживява 
казаното, става съучастник в споделените събития. 

Съвместното действие, изграждането на съвместими взаимодействия е възможно 
само в рамките на процес, който отчита: 

� Активно  себепознаване  и  разкриване  на  собствените  възможности  на всеки 
един; 
� Активна идентификация с трайните позитивни черти на характера; 

� Засилен интерес и позитивност на партньорите, независимо от 
индивидуалните особености; 

� Изграждане  на  точни  принципи  и  правила  за  съвместна  дейност от 
интензивността на които да печели и личността, а и цялата общност; 

� Формиране  на  контрол  и  на  система  за  санкциониране,  изграждаща 
ангажирана позиция и нагласа; 
� Изграждане  и  функциониране  на  система  за  стимулиране  на  труда, 

отчитаща механизмите за нарастване или намаляване на активността. 
Разглеждайки процедурата на съвместно решаване на проблем, се очертава 

значението  на  владеенето  от  водещия  на  специфични  техники  за насочване  на 
групата по последователните стъпки в процедурата на разрешаване. За част от тези 
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техники вече стана дума при написаното за водене на работни срещи и съвещания 
(мозъчната атака, изясняването на възприятията и др.), за други стана дума по-горе 
(„постави  го  като  въпрос”  или  „базисните  въпроси  с  К”),  други  техники  тук срещаме за 
пръв път – като „ласото”, което е захващане за ключова дума или израз (хващането й като в 
примка) и изясняване на всичко, свързано с нея, анализът „какво е/какво не е” проблемът, 
„разбиването” на проблема на части (на подпроблеми) и т.н. 

Една от най-често срещаните техники при стесняването на пространството на 
решението е анализът на нашите възможности и на външната среда (SWOT- анализ) – в 
него последователно се анализират нашите силни и слаби страни, възможностите  и  
заплахите,  които  би  ни  предложила  заобикалящата  ни  среда, прави се връзка между 
отговорите на тези четири проблемни области. И се избира стратегия за печелившо 
поведение и решение на основата на възможните комбинации от отговори. Пример за 
начало за такъв анализ е задачата: 

 
Определете силните си страни в този случай: 

 
 
 
 
 
 

Определете слабите си страни: 
 
 
 
 
 
 

Определете основните възможности, които се разкриват: 
 
 
 
 
 
 

Определете основните заплахи: 
 
 
 
 
 
 

Специфичното на предлагания модел е разделянето на последователността на две 
пространства – първото, свързано с формулирането на проблема и второто – с вземането 
на решение. От своя страна всяко пространство е разделено на по три области, обусловени 
от дейностите 1) за набиране на информация и идеи; 2) за организиране на информацията 
и 3) за постигане на споразумение. 

Най-важният момент при решаването на всеки един проблем е отварянето на  
максимално  широко  „ветрило  на  възможностите”.  Добрият  ръководител винаги се 
стреми да намери максимален брой варианти и възможности за решение, да изследва 
ресурсите за тях и последствията от тях и чак тогава да премине към вземане на 
управленско решение. 
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Модел за съвместно решаване на проблем: 

 
Пространство на проблема 

Област на 
възприятията 

Област на 
формулирането 

Област на анализа 

отваряне стесняване затваряне 
Каква е задачата на групата? 

� Споразумяване за 
съвместна групова 
работа 
� Съгласие, че 
проблемът съществува 
� Изясняване на 
възприятията 

� Постигане на 
съгласие по общоприета 
работна формулировка на 
проблема 

� Изясняване на 
причините за проблема 
� Съгласие по 
критериите за анализ на 
проблемната ситуация 

Какви инструменти се използват? 
� Как се чувстваш? 
� Какъв е 
истинският проблем? 
� Най-доброто/най- 
лошото/най-вероятното 
развитие 
� Чий е проблемът? 

� Постави го като 
въпрос 
� Е/ не е 
� Ласо 
� Диаграма 

� Базисни въпроси 
(с буквата К) 
� Разбий на части 
� Даване на 
примери 
� Обобщаване 
� Да попитаме 
експерти 

 
Пространство на решението 

Област на идеите Област на оценяването Област на 
споразумяване 

отваряне стесняване затваряне 
Каква е задачата на групата? 

� Съгласие по 
списък от всички 
предложени идеи за 
решаване на 
дефинирания проблем 

� Оценяване на 
предложенията (по 
договорените критерии) и 
споразумяване по 
относителната стойност на 
всяко от тях 

� Трайно общо 
съгласие при избора на 
едно или няколко 
варианта за решаване на 
проблема, които групата 
подкрепя и желае да 
осъществи 

Какви инструменти се използват? 
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� Мозъчна атака 
� Какво са правили 
другите? 
� Прекъсни и се 
огледай 

� Матрица от 
критерии 
� Ранжиране 
� По категории 
� Предимство/недо-
статък 
� Това, което 
харесвам 

� Печеля/печелиш 
� Фокус върху 
съгласията 
� И двете/ И - или 
� Да се върнем до 
най-близкото съгласие 
� Отрицателно 
гласуване 
� Елиминиране 

 
Модели на вземане на решения 

 
Всеки един модел на вземане на решения изисква яснота по спектъра от различни 

стратегии, с които се подхожда прогнозирайки последиците от предстоящото решение. 
Възможните стратегии се определят според резултата – 
Загуба/загуба – обикновено до тях се стига при безизходица и водят до протест; 
Печалба/загуба – най-често това са решенията на мнозинството или при арбитраж 

и съдебно решение; 
Печалба/печалба – решения, целящи комфорт на всички, постигане след 

преговори, посредничество или сътрудничество и улесняване на процедурите за вземане 
на решение. 

 
Модел „Рационално решение на проблем” 

1.    Определяне  на  проблема:  
Тук трябва да определим дали става дума за проблем или за симптом за проблем. 

Търсим информация и следва да разграничим факт от мнение. Съставяме списък на хората, 
които могат да ни дадат информация. Формулираме проблема. Чий проблем е това, 
защото винаги проблемите са свързани с интереси и хора. 

2.    Генериране  на  алтернативни  решения:  
Тук избираме няколко алтернативи. Важното е всеки от въвлечените в обсъждането 

на проблема да предложи алтернатива. Виждаме има ли алтернатива, която да е свързана 
с целите или политиката на организацията. Трябва да отчитаме краткосрочните и 
дългосрочните последствия от алтернативите. Определяме има ли алтернативи, които се 
надграждат. Отделяме алтернативите, които са свързани с решаването на проблема. 

3.    Оценка  и  избор  на  алтернатива:  
Оценяваме алтернативите спрямо стандартите, които сме възприели; спрямо 

целите на организацията; спрямо основния и страничния им ефект. 
4.    Решение  

Обвързваме го с точното време и точната последователност; осигуряваме обратна 
връзка, за да проследим ефекта; доколко е приемливо за засегнатите; мониторинг на 
изпълнението. 

 Ограничения  на  модела  
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1.   При определянето на проблема: разсъждава се най-често в 
термините на 

 
 
 
вече постигнати решения. 

2.   При генерирането на алтернативи: обикновено приемаме първото 
приемливо решение. 

3.   При  оценката  и избора на алтернатива:  приемаме задоволителното,  а не 
оптималното решение. 

4.   При изпълнение на решението: съпротива срещу промяната. 
 

Моделът Z за вземане на решение 
 
 

S Факти 
Подреждане 
Дефиниране на 
информация 

 
 
N Възможности 
Алтернативи 
Оценка по отношение на: 
Бъдещето 
Общото 

 
 
 
 
 
 
 

T 
Анализ 
Вземане на обективно 
решение 

F 
Персонална оценка 
Съответствие с ценности 
Търсене на съпричастност 

 
 
 
 
 

Модел за креативно вземане на решение 
Тук най-често сме изправени пред блокиране на креативността. Най-често това са 4 

типа блокажи: 
Първо, дължащите се на constancy – вертикално мислене (определяне на 

проблема безалтернативно) и използването на един език (при определяне на проблема и 
при алтернативите). 

Второ,  commitment  –  стереотипизиране,  основано  на  минал  опит (настоящите 
проблеми се разглеждат като вариант на стари проблеми) и невъзможност да направим 
връзка (имаме чувството, че елементите са изначално различни). 

Трето,  компресия  –  опитваме  се  да  опростим,  при  което  не  можем  да 
отличим фигурата от фона или твърде мъгляво формулираме границите на проблема. 
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Четвърто, complacecy – не задаваме въпроси, което ни лишава от информация и не 
мислим. 

Креативността се повишава, когато работят и двете полукълба на мозъка – 
дясното (рационално) и лявото (визуално). 
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Етапи на креативната мисъл 
Първо трябва да приемем, че да мислим креативно е нещо, което се учи. 
Креативното мислене има четири етапа: 

- подготовка – индивидът определя проблема, алтернативите (за 
разлика от рационалното решение, тук сме много по-свободни); 

- инкубационен период – оставяме подсъзнанието си да работи; 
- просветление – спираме се на едно решение 
- верификация – оценка на решението. 

Има две основни техники, за да тренираме своята креативност: 
- да  мислим  за  проблема  и   да  определяме   проблема  по- 

ефективно; 
- да събираме информация и да генерираме повече идеи. 

Креативността винаги означава повече гъвкавост и по-широко полезрение. 
Усложнявайте себе си, генерирайте повече опции, танцувайте около проблема като 
боксьор – без да се фокусирате в една точка и използвайте различни подходи и техники. 

 Работа  върху  дефиницията  на  проблема  
Има много начини да доразвием определението на един проблем, след като е 

формулирано веднъж. Единият от тях е да формулираме поне 2 алтернативни хипотези за 
всеки дефиниран проблем. Т.е. вместо да си задаваме въпросите в единствено число: 
какъв е проблемът, какъв е смисълът на това, какъв е резултатът – да си задаваме 
въпросите в множествено число – какви са проблемите ... 

Тук идеята е да разберем, че никога няма само едно решение. Всичко зависи от 
позициите, целите, интересите. 

Можем да използваме и лист с формулирани въпроси, например: 
1. Има ли още нещо? 
2. Има ли друга истина? 
3. Има ли по-общ проблем? 
4. Може ли да поставим въпроса по друг начин? 
5. Какво различно можем да видим? 
6. На какъв минал опит ни напомня? 

 Преобръщане  
Това е мислене тип „двуликия Янус”. Следователно, мислим 2 противоположности,  

т.е.  2  противоположни  решения,  които  са  едновременно верни. Креативността е 
най-силна при 2 противоположни идеи, на основата на които избираме решение. 

 Генериран е  на  повече  алтернативи  
Най-добре се тренира чрез „мозъчната атака”, т.е. формулиране на алтернативи  за  

определено  време.  Гъвкавостта  е  свързана  с  разнообразието  на идеи. Мозъчната атака 
е техника, създадена от Осборн (1953 г.). 

Друга техника е „разделянето”, т.е. разделянето на проблема на малки парчета, на 
малки части. 
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Модел на „Комбиниране на несвързани атрибути” 
Има два начина: морфологични връзки и свързващ алгоритъм 
 Морфологичните    връзки    предполагат   процедура   от   4   стъпки.   Първо, 

написваме проблема. Второ, изброяват се атрибутите на проблема. Трето, описва се 
алтернативата на всеки атрибут. Четвърто, различни алтернативи от  списъка на 
атрибутите се комбинират. 

Представете си, че имате секретарка, която непрекъснато удължава обедната си 
почивка, независимо от вашите напомняния, че трябва да идва на време. Помислете за 
алтернативен начин да решите проблема. Първата идея, която идва на ум  на  всеки,  е  да  
седнем  и  да  разговаряме  с  нея.  Ако  това  няма  резултат,  то повечето биха я уволнили. 
Нека видим какви алтернативи бихме генерирали чрез техниката на морфологичните 
връзки. 

Първа стъпка (проблемът): 
Секретарката всеки ден удължава обедната си почивка с приятели в кафенето. 
Втора стъпка (атрибутите на проблема): 

 
Време Начално време Място С кого Честота 
Повече от 1 час 12.00 кафенето приятели  всеки ден 
Трета стъпка (алтернативи на всеки атрибут): 
30 минути 11.00 Офис колеги седмично 
90 минути 11.30 съв. зала шефа 2 пъти седмично 
45 минути 12.30 ресторант ръководство всеки ден 
 
Четвърта стъпка (комбиниране на алтернативи): 

1. 30- минутен обяд, започващ в 12.30 ч. в заседателната зала с 
шефа един път седмично. 

2. 90 -минутен  обяд,  започващ  в  11.30 ч. в  заседателната  зала  с 
колегите 2 пъти седмично 

3. 45-минутен обяд започващ в 11.00 ч. в кафенето с ръководството 
всеки ден 

4. 30-минутен обяд, започващ в 12.00 ч....... 
 Свързващ  алгоритъм  
Тук се използват думи, които свързват думите и така променят смисъла. Такива 

свързващи думи са: 
относно сред защото чрез ако сега 
измежду и преди долу в от 
след като между за до извън 
срещу към но от не на 
противно върху така под над когато 
или с още докато близо  

 
Ако проблемът е недоволство от административното обслужване. 

1. Обслужване близо до гражданите (промяна на 
местоположението на обслужването). 
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2. Обслужване преди гражданите (подготовка на услугите преди 
гражданите да ги потърсят). 

3. Обслужване, когато гражданите (предлагане на обслужване в 
удобно за гражданите време). 
Не е достатъчно да отблокирате своето креативно мислене. Необходимо е да 

стимулирате хората, с които работите, да мислят креативно. 
 

Моделът на Виктор Врум – Йетън 
Виктор  Врум  и  неговите  колеги  са  развили  формален  модел,  който  ни помага 

да анализираме спецификите на ситуациите и да определим подхода за вземане на 
решение, който да бъде най-ефективен. Моделът е конструиран под формата на дърво на 
решенията, базирано на седем правила (виж таблицата с правилата). Съставено е от 8 
въпроса, които трябва да си зададем по повод взимането на някакво решение: 

А. Има ли изискване за качество, така че едно решение да изглежда по- 
рационално от друго? Има ли значение техническото качество на решението? 

Б. Имам ли достатъчно информация да направя висококачествено решение? В. 
Структуриран ли е проблемът? 
Г. Ще доведе ли обвързването на подчинените към важността на решението до 

неговото ефективно изпълнение? 
Д. Ако трябваше да взема самостоятелно решение, сигурно ли е, че подчинените 

ще го приемат? 
Е. Споделят ли подчинените постигането на организационните цели при 

решаването на този проблем? 
Ж. Възможен ли е конфликт между подчинените при предпочитани от тях 

решения? (Прилага се само при индивидуални проблеми). 
З. Подчинените имат ли достатъчно информация, за да вземат висококачествени 

решения? (Прилага се само при индивидуални проблеми). 
Основни правила на модела ВРУМ-ЙЕТЪН, защитаващи качеството на 

решението 
1.    Правило  за  информираността  на  ръководителя.  

Ако качеството на решението е важно и ръководителят не притежава достатъчно 
информация или опит да реши сам проблема, тогава А се изключва от възможностите. 

2.    Правило  за  съгласие  с  целта.  
Ако качеството на решението е важно, но подчинените не са склонни да следват 

организационните цели при техните усилия да разрешат проблема, тогава Ж се изключва 
от вероятните решения. 

3.    Правило  за  неструктуриран  проблем.  
При решение, в което е важно качеството, ако на ръководителя му липсва 

необходимата информация или опит да реши проблема сам, и ако проблемът е 
неструктуриран, тогава методът, използван за решаването му, трябва да осигури 
взаимодействие между подчинените, които притежават необходимата информация. 
Съответно А и В се изключват от възможни решения. 

 
Семиотичният модел на Сосюр, Фреге и Мински (информационен) 
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Този модел се основава на разчитане на семиотиката (знаците), които ни 
предоставя информационната среда. 

Точно това налага основното нещо, което се изследва и анализира, да бъде 
специфичната информационна среда, в условията на която се взема решението. 

Моделът отчита три фактора, влияещи на процеса на вземане на решение – 
информационни фондове, информационни технологии и човешки фактор. 

Информационните фондове – включва обработка на събрана, съхранена и 
оценена информация, съобразяване със знаковите послания на елементите в нея и 
разчитане информацията и сигналите в нея. 

Информационните технологии – включва обработка на сигналите, свързани с 
управленските технологии, с програмното осигуряване, със създаването и развитието на 
концепции, идеи, позиции, политики и проекти, с комуникационното обслужване. И отново 
– разчитани на знаци. 

Човешкият фактор – необходимо е тъкмо на този компонент на информационната 
среда, особеностите да се отчетат обективно. Необходимо е да се анализира 
неотделимостта му от другите два компонента, както и влиянието, което той оказва за 
социалната реализация на взетото решение. 

Ако бъдещето покаже, че решението е било погрешно и неработещо, то причината 
най-често е в лошата организация на взаимодействието между човешкия фактор, 
информационните фондове и информационните технологии. 

 
Начини на вземане на решения 

 
Известни са три основни начина на вземане на решение: 
1. От началника (авторитета). 
2. С гласуване (вот). 
3. С общо съгласие (консенсус). 
Всеки от тях има своето значение, подходящо време и място. Не са верни 

твърденията, че един от начините е по-правилен от останалите. Просто те се различават по 
времето, с което се разполага за вземането им, по трайността им и по персоналната 
отговорност, която се носи за последствията. 

Време 
Съгл.  

 
 
 
 

Вот 
 
 
 
 
 

Нач.  
Отговорност 

 
0 

Трайност (Ефективност) 
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Дори и при едноличното решение на лидера (началника) има различни варианти 

за информирано вземане на решение: 
� Вземане  и  обявяване  –  лидерът  взема  решение  и  го  съобщава  на 

отделния човек или групата. 
� След  събиране  на  информация  от  отделни  хора  –  лидерът  изисква 

информация от отделни членове на персонала (експерти) и на нейна база взема 
решения. 

� След  събиране  на  информация  от  групата  –  лидерът  свиква  работна среща 
на проблемна (експертна) група и използва нейната препоръка за вземане на 
решение. 

Едноличното  решение  обикновено  се  използва  в  екстремни  ситуации  и голям 
дефицит на време. При него е сигурно, че пълната отговорност за последиците от това 
решение се носи от лидера (ръководителя), който го е взел. 

Вземането на решение с гласуване също има своите особености и изисквания. То 
изисква достатъчно време всеки участник да оформи своя собствен избор, както и да има 
възможност да убеждава останалите в избрания от него вариант  (в  политиката  най-
често  става  дума  за  дебати  или  за  предизборна кампания. 

В политиката е от особена важност да се помни, че отговорността за този тип 
решения е на мнозинството и рано или късно то може да бъде наказано (най- често – от 
избирателите) за наложени с гласуване неразумни или неработещи решения. 

Какво е общо съгласие (консенсус)? 
Решенията с консенсус са построени върху поредица от съгласия. Това е решение, 

което всички разбират, могат да подкрепят и желаят да изпълнят. То включва 
задължително възможността всеки да бъде чут. 

Една група постига консенсус тогава, когато: 
�  избира окончателно един общ вариант на решение и 
�  всеки неин член може честно да заяви: 

„Моята гледна точка е разбрана. Вярвам, че съм разбрал и вашите гледни точки. 
Независимо от това, дали предпочитам избраното решение или не, аз го подкрепям, 
защото: - стигнахме до него след открит и честен диалог и 

- то е най-доброто за групата в момента”. 
Вземането на решение с общо съгласие изисква много време за работа. 

Участниците в група, използваща този начин на вземане на решение, трябва да имат 
нагласа за съгласие и да са „тренирали” вземането на решение с консенсус. 

 
 
 
 

точки. 

Принципи за постигане на консенсус: 
1. Слушай активно и обръщай внимание на другите и на другите гледни 
 
2. Участвай активно и подкрепяй участието на другите. 
3. Споделяй информацията. 
4. Не се съгласявай твърде бързо, задавай въпроси, изследвай различията. 
5. Не се пазари и не търгувай с подкрепата. 
6. Не гласувай (даже и по начини, които не са откровено гласуване). 
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7. Разглеждай различията като предимство. 
8. Предлагай решения, които могат да бъдат подкрепени. 
9. Избягвай да се аргументираш сляпо в своя полза. 
10. Търси решение, от което всички да спечелят (най-малко да загубят) - по 

формулата „печеля - печелиш”. 
Възможен е и т. нар. делегатски консенсус с ограничения – постигане на групово 

съгласие в рамките на ограничения, наложени от лидера. За да бъде действен процесът на 
вземане на решение с консенсус, в началото е възможно да се постигне споразумение, 
възможност за вземане на решение с отстъпка (резервен метод за вземане на решение), в 
случай че не може да бъде постигнато общо съгласие. В йерархичните групи решението за 
резервния метод се взема от лидера с помощта  на  подадената  му  информация.  В  
хоризонталните  групи  (като проблемните групи, където никой отделен индивид не 
притежава власт за вземане на окончателно решение), резервният метод би бил някакъв 
вид гласуване или популярният в някои международни организации: „консенсус минус 
един” и гарантирани доклади на малцинството. 

 
ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ 

 
ПОДХОД ОПИСАНИЕ ПРЕДИМСТВА НЕДОСТАТЪЦИ 

ИНДИВИДУАЛНО РЕШЕНИЕ – Мениджърът сам взема решението 
Еднолично 
решение 

Мениджърът сам 
анализира 
информацията, с 
която  разполага  без 
да информира или да 
се допитва до екипа 
си 

�  бързо може да 
се достигне до 
решение 
�  мениджърът 
поема цялата 
отговорност 
�        подходящо при 
висока      степен на 
неяснота (кризи) 

�  липса на личен 
принос на 
екипа 
(въвлеченост) 
�  не е прозрачно 
�  опасност от 
грешка 
�  неуважение 

Еднолично 
решение след 
индивидуално 
допитване 

Мениджърът събира 
информация от 
различни   хора,   без 
да споделя с тях 
проблема 

Еднолично 
решение 
след експертно 
мнение 

Мениджърът 
споделя проблема с 
един или няколко хора 
от екипа си поотделно, 
за да получи техните 
мнения и предложения 

�  получава 
експертно мнение 
�  позволява 
личен принос 
(значимост) на 
хората от екипа 
�  различни идеи 
и гледни точки 
�  осигурява се, 
че всеки е дал 

 

 

 
 
 
 
 

�  може да 
предизвика 
конфликти 
или субгрупиране 
�  опасност от 
манипулация 
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  мнение 

�  предотвратява 
открита 
конфронтация 

�  недоволство 
от решението 

Еднолично 
решение 
след групова 
дискусия 

Мениджърът събира 
екипа        и споделя 
проблема пред всички, 
като изслушва техните 
мнения, 
предложения, 
коментари 

�  пряка обмяна 
на идеи 
�  и аргументация 
�  хората от екипа 
се 
�  чувстват 
въвлечени, 
�  ценни, 
�         равнопоставени 

ГРУПОВО РЕШЕНИЕ – Мениджърът поставя проблема пред всички. Екипът заедно 
взема решението 
Решение чрез 
мнозинство 

Обсъжданите 
алтернативи се 
подлагат  на гласуване 
и се изпълнява 
решението    с    най- 
много гласове 

�  всички са 
въвлечени с 
вземането на 
решението 
�  виждат 
влиянието си 
�  възможност за 
много идеи 
�  прозрачност 

�  бавен процес 
�  може да 
възникнат 
конфликти 
�  мениджърът 
не контролира 
решението 
�  прехвърляне на 
отговорността върху 
мнозинството 

Консенсусно 
решение 

Дискусията 
приключва едва тогава,   
когато всички се 
обединят около едно 
решение 

�  всички са 
съгласни и ще 
изпълнят решението 
�  обмяна на идеи 
�  взаимно 
уважение и 
признание 

�  може да отнеме 
неограничено време 
�  може да не се 
стигне до крайно 
решение 
�  неприложим 
за големи екипи (над 
12 д.) 

 

 
 
 
 


