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БЪЛГАРИЯ 
 
Резюме: Представеният доклад е в резултат на проведено методологично изследване и анализ 
на комуникацията в управлението. Обобщени са основните принципи и е формулиран общ 
модел на комуникацията в управлението. Разгледани и описани са още основните функции и 
ефективност на комуникацията, както и са формулирани породените от това стилове на 
управление. Направена е препоръка за използване на опита и внедряването му в областта на 
транспорта. 
Ключови думи: комуникация, управление, модел за комуникация, мениджър, ефективност, 
транспорт. 
 
ВЪВЕДЕНИЕ 

Светът се променя непрекъснато, а 
съвременността предполага още по-бърза 
промяна, с цел постигането на по-висок 
жизнен стандарт, с цел „изкачване” на още 
едно стъпало нагоре. За целта възникват 
многобройни и различни организации, с 
различна дейност и структура, но с една обща 
цел - подобряване на живота. Безопасността и 
здравето при работа е подобна сложна 
организация, чиято цел е пряко насочена към 
опазване и съхранение на най-важното за 
всеки индивид - неговото здраве и 
работоспособност, т.е., не се различава 
съществено от всяка една друга организация 
по отношение на управление и мениджмънт, 
като се подчинява на общата теория на 
мениджмънта, който определя организацията 
като структурирана социална система, 
включваща група от хора, работещи за 
постигането на предварително съгласувана 
помежду им цел. 

Всяка една организация има свои правила, 
които спазват служителите, а големите 
компании имат свои Кодекси на поведение. 
Това е особено важен елемент във всяка 
организация, поради естеството на целите и 

дейностите в нея. След навлизане на 
механизмите на пазарната икономика, се 
говори за конкурентноспособност, печалба и 
т. н. За да бъде една организация успешна и 
да е добре ситуирана на пазара, от съществено 
значение е вътре в нея „да цари мир”, да е 
създадена една приятна, основана на доверие 
и взаимоуважение атмосфера за работа. 
Невъзможно е това да се постигне без 
наличието на ефективна и качествена 
комуникация – от ръководител към подчинен, 
от служител към служител, от служител към 
клиент. Още повече това важи за ефективното 
управление. От всички поведенчески фактори 
на управлението, комуникацията е едно от 
най-важните умения на мениджъра, тъй като 
мениджърите не работят със самите неща, а с 
информацията за тях. Основният въпрос не е 
дали мениджърите комуникират, а как го 
правят – ефективно или неефективно. 

 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА 
КОМУНИКАЦИЯТА 

Какво е комуникацията? Различните 
автори дават и различни определения. Не 
може да обхванем всичките, но ще се спрем 
на няколко определения. ,,Под комуникация 
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се разбира механизъм, чрез който се 
осъществяват и развиват взаимоотношенията 
между хората, като се използват всички 
символи на разума както и намерението да 
бъдат предадени в ефира и своевременно 
съхранени”. Комуникацията е процес, в който 
един индивид предава стимули, за да 
видоизмени поведението на другите 
индивиди. Действието на комуникация между 
две лица е цялостно, когато те разбират един 
и същи знак по един и същи начин. 
Комуникацията се отнася до процеса на 
реагиране на човешките същества на 
символичното поведение на други хора. В 
крайна сметка може да се каже, че 
комуникацията е процес на установяване на 
контакт, т. е. процесът, при който хората 
обменят помежду си мисли и настроения по 
повод на тяхната съвместна дейност. Той е 
насочен към постигане на определена цел. 
Както вече беше споменато, за да съществува 
комуникация е необходимо наличието на 
информация. Тя трябва да бъде точна, 
навременна, ясно и правилно предадена по 
подходящ начин, т. е. да бъде насочена към 
конкретен получател. Процесът на 
комуникация е свързан с редица 
обстоятелства за които са необходими 
спазването на няколко основни фази. Първо е 
необходимо да се изяснат целите, стратегията 
и това, което комуникаторът има да каже. 
Следва внимателно да се изберат хората, на 
които ще се говори, защото най-важното е 
тези хора да ни вярват, а това се случва след 
като се прояви истински интерес към тях и 
техните нужди. Пред говорещия стои и 
необходимостта от преодоляване на 
препятствията – да избере подходящото място 
и време, да създаде приятна или поне 
приемлива обстановка, да съобрази начина и 
стила на комуникиране и задължително да 
създаде възможност за т. н. ,,обратна връзка” 
или двупосочна комуникация - получателят в 
ролята на предавател да има право на въпроси 
и отговори с цел да се потвърди, че е разбрал 
информацията по желания от предавателя 
начин и пълнота. Съвместната дейност в 
организацията предполага контакт и обмен на 
информация между различните структурни 
звена и различните категории персонал. Всяка 
комуникационна система преследва две цели: 
решаване на основната задача в сферата на 
стопанската дейност и удовлетворяване на 
съвкупните социално - икономически 
потребности на организацията като цяло. 

ОБЩ МОДЕЛ ЗА КОМУНИКАЦИЯ 
Във всяка организация съществуват три 

вида комуникация (фиг.1). 

РЪКОВОДСТВО

ИЗПЪЛНИТЕЛ ИЗПЪЛНИТЕЛкомуникация

ко
му
ни
ка
ци
я комуникация

 
Фиг. 1. Обща схема за комуникация с две нива на 

управление. 
-низходяща (cdown)– от субекта към обекта 

на управление, от ръководителя към 
подчинения; 

-възходяща (cup) – от обекта към субекта, 
от подчинения към ръководителя; 

-хоризонтална (cpeer)– между отделните 
звена в организацията, между отделните 
служители, или служител-клиент. 

На базата на това може да се формулира 
обща критериална функция за ефекта E от 
вида: 
(1) max),,( →= peerupdown cccfE  

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЦЕЛИ НА 
КОМУНИКАЦИЯТА 

Редица изследвания [1, 2] показват, че 
всеки мениджър изразходва значително време 
от ежедневните си задължения в комуникация 
– 80%. Още повече това важи за 
ръководителите, които ежедневно 
комуникират с широк кръг от хора - с колеги 
и подчинени, с ръководството, с клиенти, с 
останалите секторни звена /лаборатории, 
техническа служба и др. /, с институции и 
звена извън организацията /доставчици, 
кетъринг - фирми, юристи, финансови 
институции, държавна администрация, други 
организации в и извън системата/. С други 
думи от комуникативните умения на 
мениджъра зависи не само успешното 
изпълнение на преките му задължения 
/личния му успех като ръководител/, но и 
успеха и престижа на цялата организация. Тъй 
като именно мениджърът се явява главно 
/централно/ звено в информационната 
система, той носи свои специфични 
отговорности. Той отговаря за набирането на 
информацията от вътрешни и външни 
източници /мониторинг/, след което да я 
разпространи във „вътрешността” на 
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организационната единица. Чрез набраната 
информация, той решава различни 
възникнали проблеми. Комуникирането е 
свързано и с формирането на редица 
практически цели. Например чрез 
комуникирането, трябва да се въздейства, да 
се убеждава персонала за активност при 
изпълнение на възложените задачи. Друга цел 
е да се информира персонала така, че да се 
осъществи адекватното възприемане на 
отговорностите и задълженията в съвместната 
дейност. И последната цел е да вдъхновява, т. 
е. да формулира ценности и положителни 
нагласи за съвременната организационна 
култура. Добре е да обърнем по-специално 
внимание на една от функциите на 
комуникацията - да убеждава, наричана 
условно „убеждаваща комуникация”. Тъй 
като умението да убеждаваме е важно за 
всеки един от нас, а не само за мениджъра, е 
добре да споменем някои от важните правила 
на успешната убеждаваща комуникация: 

 поредността на приведените 
аргументи, най-убедително е да започнем със 
силен, следват средно силни, а най-силният 
оставяме последен. Разбира се силата на 
аргумента се определя от гледна точка на 
събеседника, затова е добре да имаме 
предварителна информация за същия /правило 
на Омир/; 

 за да получим положителен отговор на 
интересуващия ни въпрос е добре той да бъде 
зададен трети, след два задължително носещи 
положителен отговор по–незначителни 
въпроси/ напр. ,,Днес времето е хубаво.” 
/Правило на Сократ/; 

 убедителността на аргументите зависи 
от имиджа и обществения статус на 
убеждаващия; 

 никога не омаловажавай събеседника, 
към него се отнасяме с уважение; 

 за начало е добре да изберем моменти, 
които ни събират, а не такива, които ни 
разделят; 

 проявявай емпатия/емоционална, 
интелектуална и т. н. /; 

 да избягваме всичко, което би 
предизвикало конфликт; 

 съответност на всичко /поведение, 
облекло, жестове/, като непрекъснато следим 
поведението на другия в хода на разговора; 

 да покажем, че предлаганото от нас 
ще принесе полза за другия участник; 

 и накрая „златната” максима, че 
„искаш ли да спечелиш някого, не му 

разрешавай да разбере, че е зависим от теб, 
създай му усещането, че ти си зависим от 
него”/Дж. Маршал/. 

 
ЕФЕКТИВНОСТ НА КОМУНИКАЦИЯТА 

Комуникацията може да се разглежда като 
ефикасна и ефективна. Ефикасна е, когато 
полученото и предадено съобщение са 
идентични по съдържание. Ефективна е, 
когато изразходваните ресурси са минимални, 
а получените резултати са положителни. Тя 
до голяма степен определя и ефективното 
управление на персонала. Важността на 
комуникацията се определя и от конкретните 
условия на средата, в която функционира 
организацията. Структурата на последната 
трябва да позволява комуникацията да се 
осъществява в четири насоки: насочена 
надолу, насочена нагоре, по хоризонтала и по 
диагонала. Комуникацията е двупосочен 
процес - мениджърите не просто дават съвети 
и инструкции на подчинените, но и получават 
информация от тях въз основа, на която 
формират управленските си решения. 

1. Насочената надолу комуникация се 
осъществява от ръководител към подчинен 
като съответният ръководен орган задава 
инструкции за работа, забележки, процедури 
или заявления, свързани с политиката на 
организацията. За много организации обаче 
тази информация е неточна или недостатъчна, 
което е отразено в твърденията на членовете 
от типа „ние нямаме никаква представа какво 
става”. Подобни твърдения, освен че показват 
недостатъчността на информация, но и 
създават ненужен стрес и нарушена 
атмосфера в организацията. Мениджърът 
трябва да осъзнае, че казаното от него се 
разбира погрешно и да открие съответно 
причините за това, след което да ги 
елиминира. 

2. Насочена нагоре комуникация – от 
подчинен към по-висшестоящ. При нея 
ефективността се постига трудно, особено в 
големите организации. Уместно е 
използването на кутии за предложения, 
събрания, рапорти и доклади до управителите. 
И тук се крие сериозна опасност от 
недостатъчна или неправилна информация, 
което да повлияе на правилността на взетите 
от ръководителя управленски решения. 

3. Хоризонтална комуникация служи за 
координация на разнообразните 
организационни функции. 
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4. Диагонална – тя е най-малко 
използвания канал за комуникиране, без това 
да я прави маловажна. Използва се, когато 
членовете на фирмата не могат да осъществят 
ефективна връзка помежду си по другите 
канали. 

 
ФУНКЦИИ НА КОМУНИКАЦИЯТА 

Основните функции на комуникацията са: 
 информационна – осигурява информация 

за вземане на управленски решения; 
 мотивационна – насърчава обвързването 

на служителите с целите на организацията 
и по този начин влияе на личната 
мотивация; 

 контролна – уточняват се правата, 
задълженията и отговорностите и по този 
начин става възможен качествения 
контрол; 

 емоционална – прави възможно 
изразяването на чувства и задоволяването 
на социални потребности. 
Комуникациите имат основна роля в 

управлението на организацията, като хората 
от ръководния екип трябва да осъществяват 
добър контакт със своите подчинени, но и с 
всички останали организации, фирми и 
институции извън конкретната организация. 
Става дума за изброените вече –държавна 
администрация, застрахователи, банки, 
юристи, снабдители, транспортни фирми и др. 

Често мениджърът си задава въпроси 
относно информацията, която използва – 
достатъчна ли е, качествена ли е и т. н. Всеки 
ръководител би могъл да потвърди, че 
информацията е ценна за тях само в случаите, 
когато е полезна. Под „полезност”се разбира 
информация, която отговаря на следните 
критерии: да бъде точна, кратка, 
своевременна, достатъчна и да има пряко 
отношение към същността на проблема. Но 
най-важното е тази информация да бъде 
разбрана правилно от хората, които я 
получават. По тази причина изборът на среда 
и начин на предаване е от съществено 
значение, ключов компонент за 
комуникативната ефективност. Мениджърът 
работи със своите подчинени не само с 
желание, но и непрекъснато ги стимулира, 
подкрепя и мотивира. Това не може да стане 
чрез демонстрация на по-висшия статус на 
ръководителя, а с разбиране, съпричастност, 
изслушване, търпение и емпатия. В [4] са 
формулирани основните правила за успешно 
ръководство: 

 ръководителят трябва да споделя своите 
идеи и виждания с другите; 

 насърчава участието на другите в своите 
планове; 

 оказва признание за добрата работа; 
 възнаграждава изпълнителя според 

неговия принос. 
Изброени са и уменията, които успешния 

мениджър трябва да притежава. Ефективният 
мениджър може да се стреми да 
усъвършенства дейността и 
производителността си, но от основна 
важност си остава умението му да контактува 
с хората. Програмите за развитие на 
менъджърите трябва да предвиждат 
практикуване и усъвършенстване на 
междуличностните умения. Уменията на 
мениджъра трябва да се развиват в следните 
насоки – умения за контактуване с колеги, 
лидерски умения, умения за решаване на 
конфликти, умения за обработка на 
информацията, умения за вземане на решения 
в неясни ситуации, умения за разпределяне на 
ресурсите и др. Програмите за развитие на 
мениджърите трябва да обхващат две 
обширни сфери – развиване на способността 
за усещане на нещата и придобиване на 
умения. 

Комуникативната компетентност на 
мениджъра трябва непрекъснато да се 
подобрява, защото именно тя се явява и 
оценката за степента на ефективност в 
комуникацията с другите хора. За да се 
поддържа приятния климат в организацията и 
добрите междуличностни взаимоотношения 
между служителите, трябва да се изградят 
подходящи комуникационни канали. 
Различаваме два вида: вербален и невербален. 
Първият, това е човешката реч, а под 
невербален се разбират поведенческите 
реакции на тялото, лицето, очите, 
особеностите на гласа –интонация, сила на 
звука и т. н. Изборът на подходящите канали 
и умелото им съчетаване е една от най-
важните задачи, които всеки от участниците в 
комуникационния процес се налага да решава 
,с цел точното предаване на съобщението. 
Защото най-честата причина за конфликти 
между служителите или между мениджъра и 
сътрудниците му са неясно формулираните 
задачи, неправилното им поставяне, 
смесените задължения. В повечето случаи в 
основата на всички проблеми стои липсата на 
комуникация или нарушените пътища на 
общуване в организацията. С цел избягване на 
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точно тези неразбирателства, трябва да се 
изпълнят няколко задачи: 
 точно определяне границите на отделните 

длъжности; 
 увеличаване на практическите 

възможности за общуване /служител-
служител, служител-ръководител/; 

 да се изградят ясни процедури за 
комуникация; 

 да се повиши неформалното общуване в 
организацията, усъвършенстване на 
неформалните канали за информация. 

 
СТИЛОВЕ НА УПРАВЛЕНИЕ 

Комуникационните канали са гаранцията, 
че казаното от мениджъра ще бъде възприето 
точно и ясно от служителя и той ще може да 
разбере правилно задачата си. Друго важно 
умение на мениджъра, което трябва да 
развива и усъвършенства непрекъснато е 
умението да изслушва. От умението да се 
изслушва внимателно партньора, зависи в 
голяма степен създаването на комфортна 
ситуация при общуването, създаване на 
условия за взаимно доверие и разбиране, 
предразполагане на партньорите да изложат 
най-добре своите мисли и чувства, 
създаването на увереност че са правилно 
разбрани. От направените изследвания е 
установено, че изслушването трябва да заема 
около половината от времето, което 
ръководителят прекарва с изпълнителя”. В 
нашите съвременни, непрекъснато 
усложняващи се и с ускорен ритъм условия на 
работа, изслушването стана едно от най-
желаните и важни умения сред дългия списък 
от управленски задължения. Повечето 
мениджъри не са добри слушатели, защото те 
рядко биват възнаграждавани за това, а и на 
изслушването се гледа като на пасивна 
дейност, свързана със загубата на контрол и 
власт. Ръководителите не си дават сметка за 
недостатъчното си умение да изслушват 
хората, а подчинените дори не им загатват за 
този им недостатък. ,,Не говорете, когато 
подчиненият ви говори!” [4]. Имайки в 
предвид начина, по който 
ръководителя/мениджър осъществява 
комуникацията в рамките на организацията, 
може да се разграничат четири стила на 
управление/ръководство: 

„А” – при този стил не се използва 
откритостта и обратната връзка. Мениджърът 
не иска да разширява областта на своите 

знания или познанията на другите. Той 
демонстрира враждебност и студенина. 

„Б” – мениджърът разчита на обратна 
връзка, подчинените обаче не му вярват 
защото разбират, че той не разкрива своите 
мнения и идеи. Налице е потайност, 
дискретност от страна на мениджъра. 

„В” – налице е откритост. Мениджърът 
цени само своите идеи, а не зачита тези на 
другите. Той не е заинтересован да общува с 
тях, а само да им нарежда. 

„Г” – налице е баланс между откритостта и 
обратната връзка. 

Без комуникации организациите не могат 
да съществуват, тъй като без тях е 
невъзможно да се осъществи координация на 
дейността на хората. Те биха били свързани 
посредством някаква абстрактна верига на 
ръководството, но биха действали без 
разбиране. Там ,,където комуникациите са 
недостатъчни, координацията е не развита. 

От всичко изнесено досега, ясно личи, че 
общуването е фактор на добрата 
организираност, а тя от своя страна 
кореспондира с ефективността и успеха на 
цялата организация. Чрез комуникирането се 
стремим да постигнем висока степен на 
координираност на индивидуалните и групови 
действия така, че съвкупният ефект да бъде 
най-голям. Комуникациите са нужни на всяка 
организация не само за осъществяване на 
връзките вътре в нея, но и на организацията с 
други такива извън нея. Чрез 
тях/комуникациите/ се предават основните 
елементи на организационната култура, 
традиции, вярвания, нагласите и очакванията, 
осъществяват се главните функции на 
мениджмънта. Комуникацията е най-важният 
фактор в установяването на ефективни 
взаимоотношения между цен търа /централно 
ръководство/и периферията/периферни 
структури/. От нея зависят, както работата в 
екип и управлението на различията, така и 
взимоотношенията и атмосферата в 
организацията като цяло. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение може да се каже, че 
ръководителите във всяка една организация, 
трябва да използват максимално собствените 
си възможности за създаване на подходящ 
климат в организацията и колективите, които 
ръководят. Те трябва да поддържат добрите 
отношения в организацията, като избират 
подходящи комуникационни канали за 
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предаване на информацията. С други думи, 
всеки ръководител трябва не само да 
притежава добри комуникативни умения и 
компетентност, но и непрекъснато да ги 
усъвършенства и доразвива, тъй като именно 
комуникативните умения са един от 
основните фактори и елементи на всяко едно 
успешно управление. 

В областта на транспорта разгледаната 
материя е особено актуална за множествено 
внедряване, тъй като този отрасъл съдържа 
както общите характеристики за изпълнение 
на оперативните задачи, така и работата с 
клиенти ползващи транспортния продукт. От 
друга страна спецификата и сложността на 
изпълняваните транспортни дейности и 
свързаните с това рискове обективно налагат 
необходимостта от качествена промяна, която 
се изразява, както в постоянна модернизация 
на техническите средства за комуникации, 
така и в областта на прилагането на 
съвременните тенденции изразяващи 
психологическата страна на комуникационния 
процес. 
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management. The main principles are summarized and a general communication model in 
management is developed. The main functions and efficiency of communication are described and the 
management styles appearing out of them are presented. It is recommended to use experience and 
apply it in the field transport. 

 


