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Комуникацията означава способността да се изслушват 
другите и да се участва конструктивно в разговори, 
да се използват инструменти за самопредставяне и 
маркетинг и да се адаптират стратегии за общуване, за да 
се поддържат важни за кариерата отношения. В 
съвременния свят комуникативната компетентност 
предполага и активно използване на информационните и 
комуникативните технологии (ИКТ). И накрая, важен 
аспект на комуникацията е ориентацията към клиента - т.
е. способността да отговаряте на нуждите на хората, на 
които предлагате услугите си.
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Добре развитите комуникативни умения позволяват на 
човек да предаде най-точната информация на 
правилните хора в правилното време. Отличните 
комуникатори слушат активно, запаметяват добре 
информацията и я предават ефективно на другите. 
Комуникативните умения са важни не само за 
развиване и поддържане на социални 
взаимоотношения, но и за сътрудничество, водене на 
преговори, убеждаване или способност за представяне 
пред публика.  
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Великите комуникатори се създават, а не се 
раждат
Ефективната комуникация и ориентацията към 
клиента могат да бъдат придобити например чрез 
научаване да се слуша. Слушането не е същото 
като чуването. То не означава само да се обръща 
внимание на думите, които се изричат, но и на 
начина, по който се изричат, и на сигналите и 
невербалните послания, които се изпращат с тях, 
напр. езика на тялото, тона и височината на гласа, 
контакта с очите, изражението на лицето и др. 
Разбирането на невербалната комуникация, 
самоанализа и емоционалната интелигентност, 
както и научаването да задаваме въпроси 
допринасят за успешната и ефективна комуникация. 
Това е път на учене през целия живот и 
непрекъснат процес.
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Комуникация и 
ориентация към 

клиента
Ниво A - Основно 



способност за слушане 
и създаване на лесна 
за разбиране устна и 
писмена информация 
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Този модул ще ви помогне да развиете:

 да общувате уверено 
и добре с другите   

 да създавате и 
поддържате 

професионални 
отношения и мрежи
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1. Разбиране на процеса на комуникация
2. Комуникативни бариери 
3. Комуникативни  стилове 
4. Разбиране на вербалната комуникация 
5. Лоши навици при слушане и въпросник за 
слушане
6. Получаване на обратна връзка 
7. Предоставяне на конструктивна обратна връзка 
8. Принципи на невербалната комуникация
9. Правила за онлайн комуникация 
10. Цифрови инструменти за комуникация и    
сътрудничество
11. Електронна поща с партньори/колеги/клиенти

Ниво A – Комуникация и ориентация 
към клиента 



 Комуникация и обслужване на 
клиенти 
Основни моменти от ниво А 

В ниво А чрез 
самоанализ, 
наблюдения и 
допълнителна 
литература ще проучите 
процеса на 
комуникация, 
включително 
вербалната, 
паравербалната и 
невербалната 
комуникация. Ще 
обмислите какви 
предизвикателства и 
пречки са възникнали в 
общуването и как сте 
реагирали на нечия 
критика

Нашите комуникативни дейности ще ви 
помогнат да разберете процеса на 
комуникация в ерата на цифровите 
технологии и как да не се изгубите в 
мрежата от онлайн инструменти.

След като имате известни 
познания за активното 
слушане, ще практикувате 
как да получавате обратна 
връзка и как да давате 
конструктивна обратна 
връзка.КО
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"Човек не може да не общува" 
"Всяко общуване има аспект на 
съдържанието и аспект на връзката"

Разбиране на комуникацията 
Упражнение

КО
М

УН
И

КА
Ц

И
Я

Как разбирате първите две основни 
правила (прагматични аксиоми) на 
общуването, установени от Пол 
Вацлавик? Дайте примери за 
ситуации на общуване, 
съответстващи на двете правила. 



"Човек не може да не общува" 
Това означава: "Действието или бездействието, думите или мълчанието - 
всички те имат стойност на послание: те влияят на другите,  които от своя 
страна не могат да не отговорят на тези съобщения и по този начин 
самите те общуват". (Watzlawick, Beavin, and Jackson, 1967, стp. 1).

"Всяко общуване има аспект на съдържанието и аспект на връзката’.
Това означава: Съдържанието се отнася до действителния предмет на 
дискусията. Равнището на взаимоотношенията в комуникативния акт е 
свързано с това как двамата комуникатори се възприемат един друг и как 
го предават.  Както Watzlawick, Beavin, and Jackson (1967) са написали, " 
Всички подобни твърдения за връзка се отнасят до едно или няколко от 
следните твърдения: "Това е начинът, по който виждам себе си... това е 
начинът, по който виждам теб... това е начинът, по който виждам теб, 
когато виждаш мен..." и следователно определя "как да бъде възприета 
тази комуникация" (pg. 3). Watzlawick and Beavin (1967) описват нивото на 
връзката като "информация за тази информация [ниво на 
съдържание]"(p. 5).

Разбиране на комуникацията
Упражнение
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Комуникация и 
ориентация към 

клиента  
Ниво B - Междинно



да развиете умението си да 
печели симпатии при 

общуване (също и чрез 
използване на невербални 
средства) и да представяте 

убедителни аргументиКО
М
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Този модул ще ви помогне : 

 да съобщавате убедително 
личните си възгледи, 

ценности и норми; да давате 
ясни причини за 

необходимите действия или 
работи

да поддържате 
конструктивен диалог с 

клиентите/партньорите и да 
полагате активни грижи за 

клиентите
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1. Справяне с емоциите - Използване на 
емоционалната интелигентност за развитие на 
отношенията
2. Ефективни канали за комуникация в екипа
3. Разрешаване на конфликти
4. Прекратяване на комуникацията 
5. Предаване на чувствителна информация 
"Тактична откровеност"
6. Аргументация 
7. Критика и похвала 
8. Онлайн инструменти за комуникация в екип  
9. Как да проведем успешна онлайн среща 
10. Провеждане онлайн на интервю за работа

Ниво B – Комуникация и ориентация 
към клиента  



Комуникация и обслужване на 
клиенти 
Основни моменти от ниво B

В ниво В ще обмислите и 
проучите как можете да 
използвате 
емоционалната си 
интелигентност, за да 
развиете отношенията си 
с колеги, ръководители, 
клиенти и т.н. Ще 
разсъждавате върху 
различни канали за 
комуникация, 
включително онлайн, за 
да управлявате работата 
в екип. 

Ще се научите как да изразявате 
личните си възгледи, както и 
чувствителна информация пред 
колеги от екипа или клиенти. Ще се 
запознаете с модела на аргументация 
и ще упражнявате изкуството на 
аргументацията 

Ще научите как можете да 
изразявате критика и 
похвала по директен и 
индиректен начин. Накрая 
ще проучите как да 
провеждате онлайн срещи 
или дори онлайн интервю 
за работа. КО

М
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Три жени от Германия, САЩ и Китай обядват 
заедно в ресторант. Всички те си поръчват 
печени пилешки гърди, но и трите не са 
доволни от вкуса на пилешкото. 
В края на обяда сервитьорът пита трите жени 
дали ястието им е харесало. 
Германката казала: Не, пилето не беше добро. 
Американката казала: Всичко беше много 
хубаво, само пилето беше странно на вкус.  
Имате хубаво заведение. 
Китайката казала: Благодаря ви много, всичко 
беше много добро. Салатата беше хрупкава и 
свежа, пържените картофи бяха вкусни. имате 
хубаво заведение, чувствах се добре тук. 

7.Критика и похвала 
Упражнение
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Отговорите в казуса 
съответстват на 
различни стилове 
на общуване. Как 
бихте описали 
стиловете: 
директен, 
индиректен или 
частично директен и 
защо? 



Комуникация и 
ориентация към 

клиента  
Ниво C - 

Напреднали



да общувате с други хора 
като използвате основните 

функции на онлайн 
инструментите за решаване 

на сериозни проблеми и 
социален обмен по отворен 

начинКО
М
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Този модул ще ви помогне: 

да развиете способността си 
за участие в онлайн обмен 

на информация, който 
изисква просто изясняване 

или обяснение на 
съответните подробности и 

използване на онлайн 
инструменти

да развиете способността си 
да ръководите 
(координирате) 

целенасочена съвместна 
работа онлайн, като се 

справяте със сложни онлайн 
задачи и комуникативни 

проблеми. 
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1. Упражнението с ласкави думи 
2. 'Асансьорна' реч за самопредставяне 
3. Задоволяване на потребностите на клиентите
4. Конструктивна комуникация 
5. Убеждаване на другите 
6. Въведение в преговорите 
7. Стратегии за водене на преговори  
8. Преглед на различни онлайн инструменти 
9. Тест за самооценка: комуникация и 
сътрудничество
10. Използване на онлайн инструменти за 
комуникация и взаимодействие

Ниво С – Комуникация и ориентация към 
клиента  



Комуникация и обслужване на 
клиенти 
Основни моменти от ниво С

В ниво C ще се 
упражнявате в 
самостоятелно 
представяне и общуване 
с клиенти, особено за да 
идентифицирате и 
разберете гледната точка 
на клиента, както и да 
анализирате и прецените 
резултатите си, за да 
оцените текущото 
обслужване. 

Ще проучите различни техники за 
убеждаване на другите и стратегии за 
водене на преговори. Ще можете да 
оцените себе си в използването на 
онлайн инструменти за комуникация и 
сътрудничество.. 

Накрая ще научите кои 
онлайн инструменти и 
средства са подходящи и 
ефективни за 
комуникация в 
зависимост от целевите 
групи и целите на 
комуникацията.КО
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Асансьорната реч се използва за представяне на "собствените" и 
"взаимните" интереси. Тя може да се използва за различни цели: да 
поискате одобрение, да помолите за помощ, да се представите, да 
съобщите на хората какво можете да направите, да рекламирате себе си 
или своя отдел и т.н. 
Наименованието - асансьорна реч - отразява идеята, че трябва да е 
възможно да се предаде обобщението в рамките на времето за пътуване 
с асансьор, или приблизително от тридесет секунди до две минути. Няма 
време да се бърбори, да се разказват истории, да се представят излишни 
подробности или  за неясни цели. Трябва да бъдете кратки, ясни, 
ентусиазирани и откровени.

Асансьорна шахта/Асансьорна реч за 
самопредставяне 
Упражнение
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Упражнявайте асансьорната си реч: 
Посочете името си и настоящата си длъжност или 
позиция Кои са най-силните/слабите ви умения?
Опишете постиженията си на настоящата/последната си 
работа.
Какви са дългосрочните ви цели в кариерата?
Когато упражнявате асансьорната си реч, можете да 
запишете речта си с помощта на цифрово устройство и 
след това да проверите резултатите! 



Намерете повече 
информация 

наhttp://app.career-skills.
eu
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