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Стратегическо планиране

Стратегическото планиране и координация

са част от цикличен процес, чрез който една идея 

се трансформира в политическа визия, 

а тази визия в публични политики, 

които да доведат до резултати, т.е. 

до желанието промени в реалния свят.



Стратегическо планиране

Стратегическото планиране се определя като начин 

да се  набележат и предприемат мерки за постигане 

на желани бъдещи състояния. 

Това е процес на разработване на планове за постигане 

на общи и конкретни цели, 

които се обобщават във визията 

и в избраните ценности.



Публична политика

Публични политика означава дейност,   

осъществявана от държавен орган, 

разполагащ със законодателни, политически и  

финансови правомощия за това.



Цикъл на публична политика

Цикълът на политика се състои от четири фази:

1. Вникване в проблема = стратегическо планиране

2. Формулиране на решения = разработване на политики

3. Осъществяване на решенията 

и проверка на прилагането= прилагане и мониторинг

4. Оценка на успеха на процеса = оценка



Разработване на публична политика

Разработване на политики

Разработването на политики се определя като:

Избор на метод на действие измежду различни    

алтернативи и в контекста на дадени условия, 

чрез който да се насочват и определят 

настоящите и бъдещите решения.

Генерален цялостен план, който обхваща общите 

цели и приемливите процедури 

на компетентния орган на изпълнителната власт 



Прилагане. Мониторинг 

Прилагането се определя като активен процес 

на обосновани и планирани административни    

действия, насочени към постигането на 

крайните цели на стратегическото планиране.  

Мониторингът се определя като системно и  

непрекъснато събиране, анализ и използване на  

информация за управленски контрол и вземане 

на решения по време на прилагането. 



Оценка на публична политика

Оценката се определя като преценка 

на публичните политики след тяхната 

реализация от гледна точка на техните 

резултати и въздействие, 

както и на потребностите, 

чието удовлетворяване се цели чрез тях 



Закон за регионално развитие

Чл. 13. 

(1) Общинският план за развитие определя 

средносрочните цели и приоритети за развитието 

на общината в съответствие 

с областната стратегия за развитие.

(2) Общинският план за развитие съдържа:

1. анализ на икономическото 

и социалното развитие на общината;

2. целите и приоритетите за развитие 

на общината за определен период;

3. индикативна финансова таблица, обобщаваща 

необходимите ресурси за реализация на плана;



Закон за регионално развитие

4. индикаторите за наблюдението и оценката на плана;

5. необходимите действия по наблюдението, 

оценката и актуализацията на плана;

6. описание на необходимите действия за 

прилагане принципа на партньорство 

и осигуряване на информация и публичност;

7. програма за реализация на общинския план 

за развитие, с която се конкретизират 

проектите за неговото изпълнение, 

съответните финансови ресурси 

и звената за изпълнение на проектите;

8. предварителната оценка на плана.



Стратегическо планиране - определения

На гръцки „стратегия” означава „водя армия” 

от stratos – армия и ego – водя. 

В теорията на игрите терминът се използва 

за обозначаване на план за действие, 

зависещ от постъпките на опонента в определена ситуация.

Стратегия е умението на военноначалника 

да съставя план за разполагане и маневриране  

на силите за осъществяването на целта 

– разгромяване на вражеската армия



Стратегическо планиране - определения

Изкуството да се контролират и използват 

ресурсите на страната, 

така че жизнените й интереси 

да са ефективно гарантирани и подпомагани.

Стратегията е преднамерено търсене 

на план за действие, който ще развие и увеличи 

конкурентното предимство на компанията



Стратегическо планиране - определения

Стратегическото планиране се определя 

като начин да се набележат 

мерки за постигане на желани бъдещи състояния. 

Това е процес на разработване на планове 

за постигане на общи и конкретни цели, 

които се обобщават във визията 

и в избраните ценности



В процеса на стратегическо планиране

Се формулират  дългосрочни програмни 

и управленски цели, 

както и цели на конкретни политики, 

заедно с желаните резултати.

Определят се усилията и ресурсите, 

които трябва да бъдат разпределени;



В процеса на стратегическо планиране

Определят се планови показатели, 

чрез които ще се измерва напредъкът 

по постигане на общите и конкретни цели 

за определен период от време

Дава се възможност за обединяване усилията 

на заинтересованите страни в съвместна работа 

за постигане на обща визия 

на основата на споделени ценности.



Стратегическо планиране - характеристики

Стратегическото планиране се прави с оценка 

и отчитане на бъдещото въздействие 

на промените върху текущите решения. 

Насочено е към оцеляване и развитие 

на организацията чрез усвояване 

на наличните потенциали



Стратегическо планиране - характеристики

Винаги е дългосрочен /3-10 години/ и непрекъснат процес 

– за да е истински планът, организацията трябва 

постоянно да следи промените, да отчита резултатите 

и ако трябва – да коригира плана.

Стратегическото планиране е процес, 

в който участват управителният съвет, 

мениджмънтът, работещите в организацията, 

доброволците, както и представители 

на други организации и институции, 

имащи влияние върху организацията. 



Стратегическо планиране – основни 

характеристики

Процесът завършва с продукт – стратегическия план. 

Прието е, че за изработване на такъв план 

организацията трябва да инвестира между 4 и 6 месеца.

След одобрението му, стратегическият план се превръща 

в основен документ за стратегическото 

управление на организацията.



Стратегическо планиране - допускания

Възможно е да се планира доста точно 

за 2 до5  години напред. 

Вероятно е да изпълним плана 

и да се придържаме към рамката му

Налице е предсказуемост за средата 

и влиянието на организацията върху нея.

Има пряка и проста връзка между причина 

(планирани стратегии и дейности) и ефект 

(планираното влияние, което ще имат тези действия). 

Анализът на предишната работа дава 

добра основа за действия в бъдеще. 



Стратегическо мислене - допускания

Средата да е бързо променяща се, нестабилна. 

Възможностите ни да „знаем”бъдещето са ограничени. 

„Непредвидени последствия” от дейности 

са нещо обикновено 

Стратегическото мислене помага на организациите 

да се подготвят за пътешествие в неизвестността. 

Важно е изграждането на платформа, включваща:

1. целта на организацията

2. доверието между хората

3. ценностите



Стратегическо мислене - допускания

Изработва се стратегия, но я правим за сега 

и непосредственото бъдеще, а не за определен срок 

Лидерът/лидерите на организацията трябва да умеят да: 

наблюдават признаците на промяната 

и нуждата от адаптиране на стратегията. 

Необходим е екип, който може да работи 

открито и задълбочено с промяната, 

за да може организацията да отговори 

на промяната бързо и ефективно.

Съществува готовност радикално да се адаптира 

или направо отхвърли „сценария” и да се напише нов, 

когато обстоятелствата го изискват.



Стратегическо планиране

Приемете съществуващата несигурност,  

наблюдавайте събитията, 

които се случват извън организацията и 

се учете от своите грешки и грешките на другите

Използвайте новаторски подходи



Стратегическо планиране

Формулирайте стегнато детайлния 

стратегически документ, защото той оказва 

влияние върху изпълнението на стратегията

Доверете се на собствената си интуиция 

и  работете като екип –

включете по подходящ начин всички онези, 

които впоследствие ще „дадат живот” на плана

Винаги гледайте към бъдещето



Стратегически план

При разработването на стратегически план 

възникват три основни въпроса:

1. Къде сме?  

2. Къде искаме да стигнем?  

3. Как можем да стигнем там?



Стратегически план - етапи

1. Къде сме – СУОТ анализ, полеви анализ

2. Къде искаме да стигнем? 

На този етап трябва да се 

концентрираме върху бъдещето.

Ценностите: принципите, на които се основава  

организацията, подходите и стандартите, 

които ще използва, когато ще работи 

за изпълнението на целите.

Мисията: определя raison d’etre (причината 

за съществуването) на организацията 

и дава отговор на въпроси като: „Защо съществува 

организацията?”, „Каква е същността на организацията?”, 

„Какво се опитва да постигне?”, „Как?”



Стратегически план - етапи

Визия – картина на крайната идеална ситуация, 

образ на споделените ценности на организацията 

като начин на поведение, към които тя се стреми 

и които в крайна сметка биха се осъществили.

"По един Apple на всяко бюро" – Apple Computer

“Да правим хората щастливи” – Уолт Дисни

„Община, в която отделния човек и семействата 

имат достъп до адекватни и високо качествени 

социални услуги, които да могат да си позволят 

и които ги насърчават да дадат най-доброто от 

себе си, на което са способни” – Служба за социални грижи



Стратегически план - етапи

3. Как можем да стигнем там?

Веднъж след като са изяснени възможностите

на организацията, нуждите на средата и е налице

ясна концепция за вашето идеално бъдеще, 

се създава рамката на начините, 

чрез които да се постигнат желаните резултати.



Стратегически план - етапи

Необходимо е съсредоточаване върху следните области:

• Стратегически възможности за развитие

• Проблеми и приоритетност на тяхното решаване

• Цели и начини да се установи и измери 

дали е постигнат успех – как ще се разберете

дали сте пристигнали там, закъдето сте се запътили?

• Оперативен план – конкретни процеси, задачи, 

графици, отговорности, ресурси

• Изпълнение и мониторинг 



Стратегически план - цели

Стратегически цели – цели, изпълнението на които 

води до постигане на мисията, обхващат по-дълги

периоди от време

Краткосрочни цели – цели, изпълнението на които 

води до постигане на стратегическите цели

Подходи, стратегически насоки –

типови дейности за постигане на целите

Всекидневни дейности – конкретните дейности, 

малките стъпки, които произвеждат промяната



Стратегически план - етапи

Етап 1. Организиране на планирането

Най-важна задача е осигуряване на всички необходими условия 

за ефективно провеждане на планирането. 

Постигане на съгласие за планиране 

и определяне приоритетите на бъдещия план. 

Вземане на решение за участниците в планиращия екип, 

за необходимостта от външна помощ – експертна и консултантска. 

Постигане на съгласие от всички членове на екипа

по процедурата на планиране. 

Подготовка на материали и определяне на времето 

и мястото за планиране.



Стратегически план - етапи

Етап 2. Описание на ситуацията

Преглед и анализ на проблема. 

Описание на актуалната ситуация 

и преглед на мисията на организацията.

Етап 3. Анализ на средата

Анализ на външната среда, анализ на вътрешната среда 

и подготовка за промяна на средата. 

При всеки анализ е необходимо да се определят 

областите и факторите, възможностите и заплахите.     

Оценката на факторите на външната и вътрешна среда 

ще бъде по-пълна и по-полезна, ако се предвиди и прогнозира 

бъдещата им промяна, а не само да се определят 

като силни и слаби страни. 



Стратегически план - етапи

Етап 4. Формиране на стратегическо намерение

Определяне и отговор на основните въпроси 

за бъдещото развитие 

Избор на обща стратегия и подготовка 

на текста на стратегическото намерение. 

Стратегическото намерение най-общо може да се определи 

като основна посока за развитие и действие, 

изразяващо съотношението между желанията и мечтите 

и реалните възможности за развитие. 

Стратегическото намерение дава отговор на въпроса 

„Накъде ще вървим оттук нататък?” и 

„Къде искаме да бъдем в обозримо бъдеще?”. 



Стратегически план - етапи

Етап 5. Развитие на стратегията

Основните задачи на този етап са определяне 

на стратегическите цели, развитие на стратегии 

и изработване на план за действие. 

Стратегическите цели отразяват бъдещото 

желано състояние. 

В тях се съдържат всички проблеми, които трябва 

да бъдат решени в един дългосрочен времеви период 

и дейностите за решаване на проблемите. 



Стратегически план - етапи

Изисквания към качеството на целите:

Адекватност – съобразени максимално с желанията и анализа

Да определят резултата – в целта трябва да бъде описан 

и резултатът, а не само действието

Специфичност – да водят до осъществяването на определен, 

специфичен резултат, който може да бъде измерен 

или поне определен достатъчно ясно

Реалистичност и достатъчност – реално достижими, 

но и значими и важни

Формулирани поетапно – етапите, през които минава реализацията, 

трябва да бъдат ясно формулирани

Кратки, точни, ясни и разбираеми



Стратегически план - етапи

Планът за отделните цели е част от целия план. 

Разликата е в степента на общност. 

Създаването на план за действие на практика означава 

придаване на конкретно-практичен вид на всичко, 

направено до момента. 

Най- добре е разработването на план за действие 

на три равнища – определяне на цели, задачи за изпълнение 

на всяка цел и конкретни дейности за решаване 

на задачите в тяхната последователност. 

В плана за действие се включват още срокове, 

отговорници и ресурси за изпълнение.



Стратегически план - етапи

Етап 6. Форматиране и коригиране на плана

Основните задачи на този етап са обединяване 

на всички конкретни планове за действие 

(по отношение на различните цели) 

и създаване на общ план. 

След това този план се предлага за обсъждане 

на други заинтересовани партньори. 

Коригиране и приемане на плана.



Стратегически план - етапи

Добрият план за действие включва:

Описание на приоритета и защо е важен

Задачи, представени с конкретни мерки и срокове

Ключови стъпки за постигане на приоритета

Необходими ресурси

Зависимост от различни заинтересовани страни

Очаквани разходи и печалба/резултати/



Стратегически план - етапи

Етап 7. Система за наблюдение и оценка на плана

Първата стъпка от този етап е определяне на целите 

на план за наблюдение и оценка. 

Трябва много точно да бъде определено за какво точно 

ще служи оценката и, в зависимост от това, 

какво ще се оценява и по какъв начин. 

Следващата стъпка е избор на критерии за ефективност, 

индикатори за тяхното измерване и организационна процедура 

за контрол на изпълнението.



Стратегически план - етапи

Мониторинг , анализ и оценка

Те осигуряват прозрачност 

Чрез тях се гарантира отговорност на управлението 

Те създават механизми за участие

Те са инструменти за постигане на съгласие 

Те допринасят за ефективността и ефикасността 

на проектите/политиките и изграждането 

на стратегическа визия



Стратегически план - етапи

Препоръки при избора на критерии и индикатори:

Критериите и индикаторите трябва да са свързани 

с отговора на въпроса за специфичния резултат, 

който трябва да се постигне в рамките на целта

Необходимо е да се използват повече индикатори, 

които да следят конкретните етапи на изпълнение

Индикаторите трябва да измерват възможно 

най-пряко процеса и резултатите

Всеки индикатор трябва да измерва само едно явление



Стратегически план - етапи

Препоръки при избора на инпдикаторите

Индикаторите трябва да бъдат 

ясни и приети от всички членове на екипа

Количествените индикатори трябва да отразяват 

не само абсолютна стойност, но и процентното съотношение 

на желано състояние спрямо сегашно

Всички индикатори трябва да бъдат свързани помежду си 

и да позволяват обща смислово свързана оценъчна картина



Стратегически план - етап     

Примери за ключови резултати

По няколко ключови резулати/ от 4 до 6/

Маркетинг – продажби,проникване на пазара, 

нови продукти, определяне цена, дистрибуция

Производство – количество, цена, ефективност, 

качество, процес, иновации

Човешки ресурси – обучения, набиране на персонал, 

отсъствия, заплати, лидерство 



Допълнителни процеси в стратегическото 

планиране

Управление на сътрудничеството

Определете от какво сътрудничество се нуждаете 

за вашата стратегическа инициатива

Получете подкрепа за обединяване на различни структури, 

организации и индивиди

Ако не може да постигнете съгласие за сътрудничество, 

отбележете това като сериозен риск в плана

Документирайте необходимостта от сътрудничество 



Допълнителни процеси в стратегическото 

планиране

Преодоляване на съпротиви:

Форми на съпротива

Открито неподчинение

Привидно съгласие

Емоционална обвързаност  със стария начин, 

по който са ставали нещата

Намаляващо посвещение на работата



Допълнителни процеси в стратегическото 

планиране

Критерии за измерване на успеха

Определете няколко критерии, 

с които се измерва успехът /от 4 до 6 критерии/

Качествени критерии

Да се извърви една крачка повече

Творчество

Екипност

Презентационни умения

Планиране

Знания и учене

Нагласи и ценности



Допълнителни процеси в стратегическото 

планиране

Награда за постигнатото

Признание

Интелектуални предизвикателства

Власт и влияние

Сдружаване

Управление на хора

Позициониране

Начин на живот

Автономност

Разнообразие



Допълнителни процеси в стратегическото 

планиране

Създаване на среда за усъвършенстване

Включване членове на екипа/заинтересованите страни/ 

в стратегическото планиране

Обясняване защо е необходима стратегията и как работата 

на екипа ще я подкрепи

Екипът разбира какво ще се случи , ако не успее да реализира

стратегическите инициативи

Членовете на екипа знаят какви възнагражденията

/финансови или други/ ще получат, ако реализират 

стратегическата инициатива

Определено е от какви нови умения хората се нуждаят



Допълнителни процеси в стратегическото 

планиране

Ясно е какви нагласи и поведение са очакват от всякого

Хората знаят, какво точно могат да правят без да се 

консултират и за какво им е нужно разрешение

Хората с най-добри умения са поставени на ключови постове

Определени са песимистите и как може да се преодолее 

техният скептицизъм

Тези, които са против и не могат да променят позицията си, 

са отстранени от екипа



Допълнителни процеси в стратегическото 

планиране

Насоки за комуникация

Конкретизирайте природата на новата стратегия

и резултатите, към които се стремите

Обяснявайте защо

Обяснявайте мащаба на промяната на стратегията, 

дори ако са включени лоши новини

Разработете графично представяне на плана 

за приложението, което хората могат да разберат и запомнят

Предвидете отрицателните аспекти на приложението



Допълнителни процеси в стратегическото 

планиране

Насоки за комуникация

Обяснете критериите за успех и как той ще се мери

Обяснявайте по какъв начин служителите 

ще бъдат награждавани за успеха

Повтаряйте, повтаряйте и пак повтаряйте целта 

на промяната и на планираните действия

Използвайте разнообразен набор от 

комуникационни стилове

Бъдете последователни



Допълнителни процеси в стратегическото 

планиране

Насоки за създаване на плана за действие

Поддържайте простота

Включвайте хората, които ще изпълняват плана

Структурирайте плана си за действие 

в постижими  стъпи

Конкретизирайте ролите и отговорностите

Направете плана си гъвкав



Участие на обществеността в процеса на 

стратегическо планиране

Философия на участието

Ключовото послание, което трябва да се има предвид, 

когато насърчаваме участието е, 

че опитът на всеки участник е ценен. 

Участниците са част от решението

Те държат ключа към решението поради опита 

и познанията си от ситуацията, в която се намират

Те могат да изграждат общност за промени 

и да създават положителни промени, като действат заедно



Участие на обществеността в процеса на 

стратегическо планиране 

Характеристики на участието 

Цел – ясни цели и задачи, които дават възможност

на участниците в процеса на стратегическо планиране 

да разбират какви ще са резултатите 

от увеличеното им участие и принос

Подход – разяснението как ще бъде постигната целта 

ще спомогне да се определят ролите и да се преодолеят 

предполагаеми заплахи и бариери. Ефективното планиране 

с всички заинтересовани страни ще допринесе 

да се постигне споделено разбиране чрез участие



Участие на обществеността в процеса на 

стратегическо планиране

Характеристики на участието 

Ангажираност – очертаване на равнището на 

участие. Трябва да се адресират различията в мненията 

и да се насърчава чувството на споделена собственост 

върху процеса и целта.

Управление – тези, които управляват проекта, 

да създават чувство на доверие сред участниците, 

особено по отношение на честността и неутралността

Обучение – уменията на екипа и на участниците са важни.

Оценка – необходимо е да се въведе практиката

да се оценява периодично, за да се осигури качество.



Метод на логическата рамка

Представлява обвързване на общите и конкретните цели 

с вложените ресурси, процесите и резултатите.

Този метод е комбинация от стратегическо планиране 

и управление чрез цели.

Методът се използва за планиране, разработване, 

както и да изпълнение, мониторинг, и оценка на даден проект.

Това е процедура, която отчита философията 

и логиката на проекта, както и начините и методите 

за измерване на постиженията , предположенията 

и съществуващите рискове 



Метод на логическата рамка

Чрез метода се улеснява писменото формулиране 

на визията, въвеждането й в документацията 

за стратегическо планиране, продължението на процеса 

за разработване на политики, програмирането 

на изпълнението и определянето на показатели 

за целите на мониторинга и оценката



Метод на логическата рамка

Таблица на логическата рамка

Вертикална логика. Тя е на пет равнища, 

всяко свързано с останалите. 

За да се изпълни общата цел, е необходимо 

да се изпълнят конкретните цели, за да се изпълнят те, 

се изискват конкретни резултати, за да се постигнат 

резултатите, се изисква осъществяването 

на дадени дейности, а те да станат факт, 

са необходими ресурси.



Метод на логическата рамка

Обща цел – по-далечна, широкообхватна цел, 

като проектът е насочен към постигането й. 

Тя трябва да отразява съответствието на проекта 

с националните и регионални политики и цели

Конкретна цел: желана ситуация, която трябва 

да бъде достигната чрез изпълнението на конкретен 

проект, програма. Конкретните цели трябва да бъдат няколко, 

но всяка трябва да бъде.

Специфична 

Измерима

Точна

Реалистична

Свързана с времето



Метод на логическата рамка

Резултати продукти, които се изготвят по проекта 

в полза на бенефициентите. 

С помощта на резултатите бенефициентите трябва 

да могат да постигнат конкретните цели

Дейности  Задачите и действията, които са необходими 

за постигането на резултатите

Вложени ресурси – материални, човешки, финансови, 

необходими за извършването на дейностите. 

Общите разходи за вложените ресурси съставляват 

цялостния бюджет на проекта.



Метод на логическата рамка

Хоризонтална логика

Предположения: това са фактори извън сферата 

на влияние на проекта, но които оказват влияние 

върху дейностите или резултатите. 

Рискове: това са негативно изразените предположения



Метод на логическата рамка

Хоризонтална логика

Показатели за напредък: числени, обвързани 

със срокове или показатели за качеството. 

Важно е тези показатели да се определят 

съвместно със заинтересованите страни. 

Те могат да измерват количество, качество, 

целева група, място, време.

Методи за проверка: могат да бъдат проучвания 

и анкети, интервюта с бенефициентите, 

статистически данни, отчети 



Метод на логическата рамка








