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Управление на информацията и 
комуникациите при НПО сектора 



 

 

Водене на ефективни преговори – 

комуникационна политика на НПО 

 
Работна дефиниция на комуникациите 

 

Информациите като есенция и субстанция 

на комуникациите и комуникационния мениджмънт 

 

Водене на делови преговори 



 

 

Сред най–важните отличителни черти на преговорите са: 
 

• Водят се по две причини – нова идея, желание за установяване на дългосрочни бизнес 
отношения или за решаване на проблем. 

• Цели се постигане на взаимноизгодно решение за двете страни. 
• Участват две или повече страни. 
• Преговорите предполагат управление на материални и нематериални ресурси. 
• Изискват се знания и опит по мениджмънт, финанси, бизнес комуникации, психология и 

др. 
• Засягат повече от един проблем. 
• Преговорите са доброволна делова дейност, изискват гъвкавост и дипломация 
за приближаване на позициите на страните. 
• Взаимодействат си различни култури и ценностни системи, влияние оказват 
нравите и идеалите на преговарящите. 



 

 

Последователността при провеждането на делови преговори 
е както следва: 

 
Подготовка 

 
Начало 

 
Същинска част 

 
Приключване – възможните изходи от преговори са: 

• решение за договор или съгласие за сключване на сделка; 
• временно отлагане на преговорите с намерение за продължение по-късно; 
• окончателно прекратяване поради невъзможност за намиране на общи интереси. 



 

 

Стратегията е основен елемент от преговорите и може  

да бъде: 

 
• Интегративна 

• Дистрибутивна 

• Стратегия на съперничеството 

• Стратегия на негативното и позитивното водачество 



 

 

Комуникация и презентационни умения 

 
Общуването 

Ефективното общуване 

Грешни предположения 

Определение за яснота 

Изпращане и приемане 

Представи 

Нагласи 

Контекст на комуникацията 

Обяснителна психична рамка 



 

 

Кодиране на съобщението 
Принцип за уместност 

Принцип за простота 

Принцип за дефиниране 

Принцип за структурата 

Принцип на повторението 

Принцип на сравнение и контраст 

Принцип на наблягането 

Видове комуникационни канали 

Обратна връзка 

Шум 

Скорост и ритъм 
 



 

 

Видове въпроси 
 

Отворени въпроси 
Затворени въпроси 
Проучващи въпроси 

Водещи въпроси 
Изясняващи въпроси 
Хипотетични въпроси 
Риторични въпроси 

Въпроси, представящи алтернативи 
Съставни въпроси  



 

 

Ефективно представяне 

Подготовка и цели 

Очаквания и потребности на аудиторията 

Планиране и структуриране на представянето 

Въведение 

Представяне на информацията  
• групирайте взаимно свързани факти и идеи; 

• следвайте логическата последователност; 

• проверявайте дали ви разбират; 

• изложете твърдението си; 

• бъдете подготвени за възражения; 

• докажете тезата си. 

Заключение 

Времето. Колко информация да включим? 



 

 

Визуални средства 
 

Каква представляват визуалните средства? 
Думи, рисунки или схеми върху: 
• флипчарт; 
• презентации; 
• транспаранти; 
• плакати; 
• писмени материали. 
 

Защо да използваме визуални средства? 
Какво трябва да помните при използването на визуални 

средства? 
План и бележки 

“Физическа” подготовка 



 

 

Ефективна публичност 

 

Цели и аудитория 

Съобщение за медиите 

Плакати/афиши 

Интервю за радио или телевизия 

Предварителна подготовка  

Основни моменти по време на представянето 

Облеклото при интервю по телевизията 

Нервността 

 
И помнете, вие сте тези, които знаят най-много по темата, вие сте експертите! 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!  

Изготвил: Камен Михалков 
„Тази презентация е създадена с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени 

организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. 
Изложените в него възгледи са на автора и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на на 

Финансовия механизъм  
на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на  

неправителствени организации в България.“ 
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