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Наименование на инструмента: Подпечатай сделката 

 

Приложение Управление на конфликти и подобряване на комуникацията 

 

Цел 

Целта на този инструмент е да подпомогне двама клиенти в конфликт или които имат 

проблем с комуникацията по между си чрез процес на принципни преговори за намиране 

на общо решение на техния проблем/конфликт. 

 

Област на приложение 

Управление на конфликти в бизнес среда. Подобряване ефективността на комуникацията. 

 

Обща рамка  

Важно е да се отбележи, че интересите на двете страни ще бъдат третирани справедливо 

и консултантът/фасилитаторът няма да дава оценка на нито една от ситуациите, 

изявленията, интересите на клиентите като „правилни“ или „грешни“. 

Консултантът трябва да е наясно с подхода на принципните преговори, който помага да се 

постигнат взаимно-изгодни решения. Това е подход към преговорите, основан на интереса, 

фокусиран основно върху разрешаване на конфликта. Този подход е описан в книгата „Да 

постигнеш своето“ на Фишър, Ъри, Патън (Getting to Yes, by Fisher, Ury, and Patton1). 

Основните принципи на подхода са: 

• Разделяйте хората от проблемите 

 

Хората и проблемите трябва да се разглеждат отделно едни от други. Това означава, че 

ако искаме успешно да се справим с конфликт, трябва да се съсредоточим върху проблема 

и ситуацията, а не върху това кой е виновен или кой е, или не е „добър, лош и т.н.“ Трябва 

да се въздържаме от използването на прилагателни/квалификации за хората, участващи в 

конфликта. Взаимоотношенията и съдържателната част на конфликта не трябва да се 

смесват в преговорите. Проблемите във взаимоотношенията, когато съществуват трябва 

да се обсъдят и да се решават отделно (Инструментът „Селище на добродетелите“ е 

подходящ за това). За преговорния процес в този инструмент, консултантът трябва да 

насочи клиентите към съсредоточаване върху същността на проблема. Разграничаването 

на съдържателния елемент от емоционалния предполага наличието на готовност за 

разбиране на ситуацията на другата страна и за конструктивен поглед върху проблема.  

 
1 Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In (Penguin, 2nd edition, 1991), Roger Fisher, 
William Ury, and Bruce Patton / „Да постигнеш своето: Как да стигнем до разумния компромис в 
преговорите“ (Изток-Запад, 2007), Роджър Фишър, Уилям Ъри, Брус Патън 



 
 
 
 

 
 

 
  

 

• Преговаряйте за интереси, а не за позиции 

 

Позиция е това, което сте обявили, че искате да постигнете в конфликта. Да защитавате 

упорито позицията си може понякога да навреди на интересите ви. Може да ви попречи да 

видите възможности за решения, които отговарят най-добре на вашия интерес. Твърдо 

заявените позиции замъгляват интересите. Ето един пример: Служител защитава пред 

ръководителя си позицията, че заслужава повишение на заплатата. Той иска по-висока 

заплата защото иска по-висока позиция в компанията или защото иска да си купи нова кола. 

Много различни интереси могат да стоят зад една позиция. По-лесно се преговаря за 

интереси, защото те имат по-широк обхват. В допълнение дори зад враждебни позиции, 

могат да се открият подобни или допълващи се интереси. Затова преговарящите търсят да 

идентифицират интересите, които стоят зад заявените позиции — основни нужди, желания, 

мотивации. 

 

• Измислете опции за решения (бъдете креативни) 

 

Измисляйте опции, възможности за решения, които ще удовлетворят и двете страни. Да 

преговаряме не означава да убедим другия, а да търсим решения, които са взаимно 

изгодни. За това възможностите за решения (опциите) трябва да се извлекат от 

разнопосочни интереси. На този етап преговарящите трябва да се постараят да бъдат 

креативни. Вместо да мислят как да разделят пая по между си, те първо трябва да 

помислят как да го направят по-голям, а после да го делят, така че и двете страни да 

получат повече. Един начин да се случи това е да се намерят допълващи се интереси. 

Колкото по-голям е броят на опциите, толкова по-голяма е вероятността да се намери 

взаимно приемливо решение. Затова трябва да се внимава да не се ограничават опциите 

прекалено рано, като се търси „вярното решение“.  

 

• Договорете критериите, на които трябва да отговаря решението 

 

Използвайте неутрални критерии. Използването на неутрални критерии за оценка е за 

предпочитане пред емоционалното вземане на решения. Всеки, който си купува спортна 

кола защото му харесва трябва да знае, че пътуването за ваканцията с много багаж е 

останало в миналото. Безпристрастната оценка е основата на вземането на разумни 

решения. Договорена цена на основата  на пазарна стойност, ценови диапазон за 

съответната индустрия или конкурентни предложения ще ви помогне да спите спокойно. 

Обективните критерии са числа, дати факти, експертизи и други. Също така достоверна 

информация и съвет от експерти могат да бъдат основа за принципна оценка.   

 

.  



 
 
 
 

 
 

 
  

Стъпки за консултиране със 

символи 
Следните три стъпки от методологията за работа със символи трябва да бъдат спазвани 

изрично от консултанта по време на процеса на конкретните етапи, за които тези стъпки са 

предвидени (вж. Процес на изпълнение): 

 

1. Фактологически Въпроси 

Въпросите трябва да бъдат единствено фактологически. Няма място за интерпретации или 

изследващи въпроси (като: защо, може ли да разкажете повече и т.н.) Позволени са  

единствено прецизни въпроси относно това, което е казано (Не чух, не разбрах, може ли 

да повторите и т.н.)! Въпросите се задават директно на човека, който е говорил, и само 

той/тя отговаря. 

2. Възприемане 

На този етап, групата за  подпомагане споделя на клиента какво е възприела от 

презентацията. Възприятията се отнасят единствено към чутото и наблюдаваното 

(вербално и невербално). Само фактите имат значение! (Напр. „Видях, че..“, „Чух, че..“, 

„Забелязах, че..“)  

3. Интерпретация  

В етапа на интерпретация хората в групата за подпомагане изразяват как са изтълкували 

видяното и чутото. Интерпретациите могат да включват перспективи за причините, 

фактите, последствията и въздействията, решенията, емоциите, трудностите и т.н.  

Материали 
− Комплект от символи (съгласно Приложението)  

− A4 бели листове или предварително дизайнираните от нас „SEAL“ полета (вижте 

секция „Изтеглете материал“) 

Участници 
Двама души в конфликт или които имат комуникационни проблеми по между си. 



 
 
 
 

 
 

 
  

Процес на прилагане  
- Подсигурете удобно пространство, където клиентите да се настанят удобно. 

- Интервенцията се състои от 4 стъпки SEAL: - Situation (Ситуация) - Evaluation (Оценка) 

– Alternatives (Алтернативи) – Leverage (Решение) 

Стъпка 1 – Ситуация  
(Video: 00:34) 

 

1. Консултантът прави кратко въведение в интервенцията, заявявайки, че клиентите 

са се събрали, за да намерят решение или на комуникационен проблем, или на 

конфликт. 

2. Клиентите потвърждават, че искат да работят заедно и с консултанта, за да 

постигнат решение. 

3. Консултантът поставя по едно поле „Ситуация” пред всеки участник. 

4. Консултантът моли двамата участници да изберат някои символи, които представят 

ситуацията, с която се опитват да се справят. 

5. На всеки участник се дава малко време да изпълни задачата и след това да 

представи своята гледна точка. 

6. Фактически въпроси от консултанта. 

 

Примерни въпроси и коментари от консултанта, преди представянето от клиентите: 

• Моля дефинирайте комуникационния проблем/конфликтната ситуация, който/която 

се опитвате да подобрите.  

• Моля представете ситуацията обективно. 

o Кой? 

o Какво? 

o Къде? 

• Докато правите това опитвайте се да разграничавате хората от проблемите.  

 

Стъпка 2 - Оценка 
(Video: 05:50) 

 

1. Консултантът въвежда тази фаза, като казва, че сега, след като е изяснено 

виждането на участниците за ситуацията, ако и двамата участници са съгласни, че 

искат да намерят общо решение, тогава те трябва да дефинират своите интереси в 

конфликта и да преговарят на тази основа. 

2. Консултантът поставя по едно поле „Оценка” пред всеки участник. 

3. На всеки участник се дава малко време да обмисли интереса си и след това да го 

представи на останалите. 

4. Фактически въпроси от консултанта. 



 
 
 
 

 
 

 
  

5. Възприемане и интерпретация от консултанта. 

6. Обратна връзка от участниците. 

7. Накрая, за стимулиране на съпричастност, и двамата участници са помолени, след 

като се изслушат, да изберат и добавят по още един символ към техните, който 

представлява интересите на другия човек. 

 

Примерни въпроси и коментари от консултанта: 

o Какво е задължително да постигнете в тези преговори? 

o Има ли нещо не толкова важно, от което да можете да се откажете? 

o Какви са Вашите интереси в ситуацията? 

o Защо е добре да намерите решение? 

o Какви биха били ползите от решението за Вас? 

o Какво ще кажете за вашия колега? Какъв е неговият/нейният интерес? 

 

Стъпка 3 - Алтернативи 
(Video: 13:44) 

 

1. Консултантът представя този етап като „време да бъдем изобретателни“. Той/тя 

призовава клиентите да се съсредоточат върху намирането на възможно най-

много възможности за решение. Един от начините да направят това е чрез 

намиране на допълнителни интереси, които се надяваме да са се проявили в 

предишната стъпка. 

2. Консултантът поставя по едно поле „Алтернативи“ пред всеки участник и моли 

двамата участници да изберат някои символи, които представят варианти за 

решаване на проблема и критериите, на които трябва да отговаря решението. 

3. На двамата участници се дава време да помислят, да изберат символите и да 

представят идеите си. 

4. Фактически въпроси от консултанта. 

5. Възприемане и интерпретация от консултанта. 

6. Обратна връзка от участниците. 

 

Примерни въпроси и коментари от консултанта: 

• Поставете границите си, това означава Вашите критерии за решение. Искате да си 

сътрудничите и да намерите подходящо решение и за двете страни, но трябва да 

знаете кои са минималните критерии, на които трябва да отговаря решението. 

• Възможни въпроси от консултанта: 

o Можете ли да потърсите възможности за креативно разрешаване на 

конфликта? 

o Можете ли да измислите всички възможности за решение? 

o Вместо да се стремите да получите по-голяма част от „пая“, можете ли да 

измислите начин да направите „пая“ по-голям и за двете страни? 



 
 
 
 

 
 

 
  

o След като чухте представянето на Вашия колега, има ли нещо, което искате да 

добавите към Вашите символи и защо? 

 

Стъпка 4 - Решение 
(Video: 18:30) 

 

1. Консултантът поставя между двамата участници едно поле „Решение“ и моли 

клиентите да обсъдят помежду си действие/дейност, която може да улесни 

следващите стъпки за тях, за да отговорят на интересите и на двамата. 

Резултатът от тази дискусия трябва да бъде да изберат заедно 1 до 3 символа, 

които да представят тяхното общо съгласие за следващите дейности или 

решение на проблема. 

2. Участниците представят заедно резултата от работата си. 

3. Участниците записват накратко решението си в шаблона „ПОДПЕЧАТАЙ 

СДЕЛКАТА“ и го подписват. 

  



 
 
 
 

 
 

 
  

Приложение – Списък със  Символи 
Примери за Символи (около 200)  
(Източник: Wilfried Schneider: Working instructions 2008) 

Автобус, акула, ангел 

Банан, банкноти, баркод, батерия, бебешки кукли, белезници, билет, бонбони, 

брадвичка, букет, бутилка, бутон 

Вагон, везна, вестник, верига, вещица, вино, винт, влак, врата, въже 

Гайка, глобус, гривна, гребен, гума, гъба, гълъб 

Делфин, дърво, дявол, дядо Коледа,  

Електрическа крушка 

Жаба, животни (различни фигурки) 

Замък, звезда, змия, знаме, знаци: плюс, минус и равно, зъбни колела 

Играчки, икона, 

Календар, камбана, камък, кана, кафе, кибрит, ключ, книга, компас, компютър, кон, 

конус, кораб, коркова тапа, корона, котва, котка, крава, круша, кръст, кутия, куче, 

къщи 

Лебед, лейка, лекар, лекарство, лимони, линейка, лодка, лула, люлка 

Магаре, метла, мечка, мобилен телефон, молив, монети, мотор, мълния, мъниста 

Награда, несесер, ножица, 

Обувки, овца, огледало, ограда, око, очила 

Парче желязо, парфюм, патица, пеперуда, пиано, пиле, пистолет, подкова, пожарна 

кола, прасе, презерватив, призрак, прилеп, прибори за хранене, прозорец, пръстени, 

пътни значи, пясъчен часовник 

Различни магнити: знак за €, , "За!" и "Против!", писмо, пощенска кутия, пазаруване, 

удивителен знак, радио, раница, рицар, риба, решетка, робот, ръка 

Самолет, скейтборд, скелет, слънце, спринцовка, стол, стъкло, стълба, сърце 

Тенджера, торта, трион, трофей, тръба, тухла 

Усмивка, устройство за памет (флашка) 

Фар, фигури на мъж, жена и деца, фуния 

Хеликоптер, хляб 

Чанта, часовник, чаша, червило, череп, черупки, човешки фигури 



 
 
 
 

 
 

 
  

Цвете, цифри от 0 до 9 

Щипка за коса, щипка за дрехи 

Ябълка, яйце 

 

 


