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Визия на възможното: пътеводител за стратегическо планиране
Активен живот и трудова заетост



Стратегии и политики/  Практически насоки за 
стратегиране и мобилизиране на  работна сила 
на местно равнище
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Застъпничество, граждански кампании и 
иновативни методи за фондонабиране

2
Dynamics, networks,

Доброволчество  : каузи и политики  -
възможности за промяна на политика 
и законодателна рамка
Longue e and time-space continuum
Socially constructed phenomena

3

Трудова миграция и кризи4

NO.1 Presentation

ЗАЩО НИ ТРЯБВА СТРАТЕГИЯ/
КАК ДА СТРАТЕГИРАМЕ?
КАК ДА РАЗБИРАМЕ
СТРАТЕГИИТЕ?
ПРЕДИМСТВА НА
СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПРОЦЕС
СТРАТЕГИЯТА КАТО ПРАКТИКА
НА ВЪЗМОЖНОТО
РИСКОВЕТЕ И СРЕДАТА
КРИЗИТЕ И БЪДЕЩЕТО



„Гледай народната работа повече от всичко друго, 
повече и от себе си да я уважаваш!“ 

(Васил Левски)

Посланията за времето и делата, за смисъла и принадлежността 
ни към единно цяло, за публичния интерес, общото благо, моралния 

императив, ценностния избор  и как да  оценяваме таланта и 
свободния дух, да насочваме потенциала в името на висша цел?



Стратегическо планиране  и стратегията като  практика

• Стъпка по стъпка към стратегията  - представяне на  
10-те стъпки на стратегическото планиране;
• Лидерство и екипност при планирането;
• Методология при планирането.

4 фази на развитието на стратегията: 
1. Организиране на процеса на планиране и оценка на 
общото състояние.
2. Формулиране и анализ на стратегическите въпроси.
3. Формиране на стратегията и плана.
4. Осъществяване на стратегията.



Стратегии

Планове

Политики

Програми, 
проекти

Застъпни-
чество, 

кампании, 
каузи



1. Инициация на процеса, постигане на съгласие и готовност за 
планиране
2. Изясняване на задълженията на организацията във вътрешен и 

външен план.

Стратегическото планиране е процес, в който участва висшето ръководство,
служителите, представители на обществени групи, заинтересованите страни и др.,
оказващи влияние върху осъществяването на стратегията. Насочено е към
благоденствие, гарантиране на ресурси и среда за конкурентоспособно развитие « за
дълго и занапред», за общо добруване, за надскачане на оцеляването и развитие на
организацията чрез усвояване на потенциали, т.е. организацията да се развива
целенасочено, като използва характеристиките и измененията на средата.

Стъпка 1 и Стъпка 2: 
Планиране на планирането



Публични политики

Каскадата

Стратегии

"Стратегическото планиране е вид прозрение, 
проницателност, а не формално разполагане на измерими
състояния."( T.Tanev)



Oresund Bridge
http://feel-planet.com/oresund-bridge/

Стъпка 3. Формулиране на мисия,  визия, цели
МИСИЯ, ВИЗИЯ, ЦЕЛИ

1.Принципите на адекватната мисия:

морал, уникалност, предопределение

2. Стратегическата визия и нейните принципи:

самоутвърждаване, авантаж, кооперативност. 

3. Стратегически цели:

гъвкавост, дързост, последователност. 

4. Стратегическото планиране и неговите 
принципи: обозримост, перспектива, 
резултатност. 

http://feel-planet.com/oresund-bridge/


«Да се грижиш за собствената си държава по такъв начин, че да е видимо, от

една страна, да не е показно – да е видимо, показното е друго… И да имаш

принос в успехите на обществото. Защото успехите си се трупат и ти – с твоя

успех, с твоята мисия, с твоята история, да станеш участник в просперитета на

тази държава.»

«Резултатите идват след точно програмиране. Колкото по-добре си го

програмирал, толкова по-малко грешки по пътя, толкова по-малко мъчения и

толкова по-бързи резултати.»

Визията не е теория на рутината, а е полет към бъдещето, в който двигател е високата амбиция и кураж за 
достигане на най-далечната измежду възможните и най-възможната измежду големите цели." (T.Tanev)

«Това, за което бих искал да работим – да събуждаме 
хората…»(Боян Петров)



Стратегически цели 

Целите трябва да бъдат съобразени 
с капацитета на институцията, която 
ще го осъществи. 
Формулираните под-цели трябва да 
бъдат конкретни, достижими, 
измерими, релевантни на условията 
и крайната цел и обвързани с 
времеви срок. 

Infinite bridge  - Denmark

http://feel-planet.com/the-infinite-bridge-denmark/

http://feel-planet.com/the-infinite-bridge-denmark/


Стъпка 4: Оценка на вътрешната и външната среда и 
ситуационен анализ

1. Стратегически анализ на външната (общата) среда
2. Специфични методи и техники за стратегически анализ на външната и 
вътрешната среда
Техниката STEP
Стратегически анализ на конкуренцията (Competitive Analysis). 
Рейтинг на конкурентите (Competitor Array)
Анализът „Профилиране на конкурентите” (Competitor Profiling)
3. Методи и техники за анализ на вътрешната и външната среда в единство
Ситуационен анализ 
SWOT-анализ на вътрешната и външната среда 





Колко големи могат да 
бъдат идеите?

Ко



1. Стратегическите и тактическите въпроси 
2. Технология на установяването на стратегическите въпроси
3. Формулиране на стратегии за решаване на въпросите
4. Технология на формулирането на стратегия и създаването на стратегическия 
план

Стъпка 5 : Установяване на стратегическите въпроси и 
целиУстановяване на стратегическите въпроси и цели; 

Стъпка 6.Формулиране на стратегията 



Стъпки 7. Ефективно осъществяване на стратегическия план; 
Стъпка 8. Оценка и преоценка на стратегията и плана

1. Стратегически план: съставяне и приемане
2. Технология на съставяне и приемане на стратегическия 
план
3. Създаване на визия за бъдещия успех
4. Технология на създаването на визия за бъдещия успех



1. Ефективно осъществяване на стратегическия план 
(стъпка 9)
2.  Технология на ефективното осъществяване на 
стратегическия план
3. Оценка и преоценка на стратегията и плана (стъпка 
10)
4. Технология на преоценката на стратегията и плана.

Стъпки 9 и 10. Ефективно осъществяване на 
стратегическия план; Оценка и преоценка на 

стратегията и плана



USA
1 9 , 4 5 0 0 0 0

BRASIL
1 9 , 4 5 0 0 0 0

EUROPE
1 9 , 4 5 0 0 0 0

Картографиране на света
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Мрежи-общности-среда

•Как да съхраним 
традициите и духа на 
общностите от миналото 
някога преди?
•Как да възродим средата и 
да отворим пространство за 
нови общности, съзвучни с 
място и времето?
•Genius loci



Полезните 
ресурси за 

знание



• Изберете си най-подходящия кораб, капитан и екипаж (т.е.организация, лидер и 
експертен екип).
•Мислете критично, конкурентно и креативно;
•Опитайте се да обобщите най-отличителните специфики и уникални характеристики на 
стратегията;
•Направете препратка към водещи тенденции и предизвикателства в управлението, които 
имат отражение върху стратегията. 

ПРЕПОРЪКИ

•Идеите са във въздуха, само трябва да ги откриете; 
•http://www.lifehack.bg/self-improve/kak-se-sazdavat-kreativnite-idei/

•Мислете за “системното мислене”
•Не забравяйте Обществото и генералното добруване
•Проектирайте в представите си външната среда, динамиката и конкуренцията…
•Трансформирайте!

http://www.lifehack.bg/self-improve/kak-se-sazdavat-kreativnite-idei/


d.hinkova@gmail.com; 

dihinkova@phls.uni-sofia.bg

Благодаря Ви!
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