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Дисертацията е с обем 259 страници, включва увод, 5 глави, заключение, 

библиография, приложение, декларация за оригиналност, приносни моменти и списък с 

публикациите, като в библиографията са включени над 140 заглавия. В приложението 

са включени въпросниците от дълбочинното интервю, резултатите от него, анкетната 

карта и обработените резултати. 

Резюме:  

Дисертацията е структурирана в пет глави. Първата глава е теоретична и в нея са 

въведени основните понятия, с които се оперира по-нататък в дисертацията: бизнес 

комуникация, видове бизнес комуникация (хоризонтална – вертикална; вътрешна – 

външна; директна – индиректна, устна – писмена – електронна, монологична – 

диалогична и други), бизнес кореспонденция, монологични видове на бизнес 

комуникация, диалогични видове на бизнес комуникация, интернет – електронна 

кореспонденция, нетикет, скалп, виртуални общности, социални мрежи, социални 

медии.  

Втора глава има теоретико-обзорен характер, тук се въвеждат основни термини и 

понятия, представят се дефиниции и класификации, както и правната регламентация на 

неправителствените организации. Отделено е внимание на мястото и ролята в 

гражданското общество на НПО, на връзката неправителствени организации и 

комуникации, в частност бизнес комуникация.  

Трета глава включва резултати от проучване на езикови и стилови особености на 

деловата кореспонденцията в неправителствени организации в България; както и 

езикови и стилови особености на устната бизнес комуникация в НПО. Представени са 

резултати от анализ на езикови и стилови особености на виртуалната бизнес 

комуникация в НПО и в частност на езикови и стилови особености на бизнес етикета и 

нетикета за служители и сътрудници в НПО. 

В четвърта глава след теоретичен обзор и представяне на методиката на 

изследване, която включва използване на количествени методи, са дадени резултатите 

от анализа на анкетните карти. Представени са изводи относно това кои жанрове на 

устната и писмената бизнес комуникация се използват в няколко области: управление 

на НПО, подбор на персонал, работа по проекти, отчетени са различията при 

използване на интернет.  
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Пета глава включва резултати от включено наблюдение и от дълбочинно интервю 

и тя тематично отделно представя резултатите от изследване на бизнес комуникацията 

в НПО за незрящи.  

Методите на изследването са използвани с оглед реализиране на 

интердисциплинарно изследване. Изследвани са проблемите чрез количествени и 

качествени методи. Те включват анализ на резултати от анкетна карта, както и анализ 

на резултати от дълбочинно интервю, включено наблюдение и пряко наблюдение. 

Методите и резултатите се представят съответно във всяка глава. 

 

Актуалност и значимост на изследвания проблем 

Бизнес комуникацията се очертава като активна и динамично развиваща се 

практика, която продължава да се основава на традиции и на базови и утвърдени норми 

и правила както по отношение на структурата на писмените ù варианти, така и при 

използваните стилови и езикови норми. Бизнес комуникацията включва активно 

използване както на утвърдени монологични и диалогични формати, така и при нови, 

които навлизат с помощта на високите технологии. Бизнес комуникацията е 

представена чрез утвърдените в света практики, които навлизат все по-динамично у нас, 

особено през последните години на 20. век и през първото десетилетие на 21. век. През 

последните години неправителствените организации (НПО) в България се утвърждават, 

заемат важно място в гражданското общество, като постепенно се преодоляват някои 

негативни оценки за тях от началото на прехода.  

 

Обект и предмет на изследването 

Комплексният характер на обекта на изследване предполага прилагане на 

интердисциплинарен подход. Обектът – бизнес комуникацията в НПО – се анализира 

от различни гледни точки и науки, като вниманието е фокусирано основно върху 

изследване на: 

– Използваните от НПО видове писмена бизнес комуникация, компетентността и 

уменията на служителите в НПО да създават текстове при следване на структурните 

изисквания и на правилата съгласно административния – официално-деловия стил; 

– Уменията да се използват от служители и сътрудници в НПО видовете бизнес 

комуникация – както диалогични, така и монологични, както традиционни, така и 

новоутвържаващи се; 
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– Готовността за използване на възможностите на интернет, на виртуалната среда;  

– Използването от НПО и от служителите в тях на електронната кореспонденция; 

компетентността и уменията да се изпращат и получават мейли, да не се допускат 

отклонения от т.нар. нетикет; 

– Общите елементи и особености, както и различните и специфичните за бизнес 

комуникацията в НПО, детерминирани както от същността и функциите на НПО, така и 

от подготвеността и нагласите на служителите и сътрудниците в тях. 

Хипотезата е, че: бизнес комуникацията в неправителствените организации се 

осъществява при спазване на основни правила и изисквания, типични за този тип 

официално-делово общуване, като същевременно са съобразени с особеностите на 

работата на НПО, неравномерността в подготвеността на служителите и сътрудниците, 

необходимостта от бързо усвояване на норми и стандарти за реализиране на ефективна 

комуникация. Освен това динамичното развитие на новите технологии и на интернет 

създават условия, при които бизнес комуникацията в НПО се реализира по-динамично, 

с активизиране на хоризонталния й вид едновременно с вертикалния, с усвояване на 

умения в хода на работата.  

Целта на изследването в дисертационния труд е: 

- Извеждане на специфики на писмената и устната  бизнес комуникация в НПО, 

на използването на възможностите на интернет в процеса на работата в 

офисите, по проекти и при реализиране на дейности на НПО; 

- Установяване на особеностите при създаването на текстове от писмената и 

електронната кореспонденция при спазване на изискванията за структуриране 

и на нормите на административния – официално-деловия стил. 

Задачите на изследването са: 

1. Извеждане на общи елементи и особености, както и на 

специфичните за бизнес комуникацията в НПО; установяване на 

факторите, които определят или задават тези особености. 

2. Установяване как се използва от неправителствените 

организации и от служителите в тях електронната кореспонденция; 

какво е равнището на компетентността и какви са уменията да се 

изпращат и получават мейли, да не се допускат отклонения от т.нар. 

нетикет. 
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3. Анализиране на уменията на мениджъри, служители и 

сътрудници в НПО да участват в диалогични формати, да произнасят 

речи, да четат доклади, да правят презентации, дали и доколко имат 

лингвистична подготовка  и реторична компетентност. 

 Методите на изследването са подбрани с оглед реализиране на 

интердисциплинарно изследване. Изследвани са проблемите, посочени по-горе, чрез 

количествени и качествени методи. Те включват анализ на резултати от анкетна карта, 

както и анализ на резултати от дълбочинно интервю и включено наблюдение. Методите 

и резултатите ще бъдат представени съответно във всяка глава. 

 

Състояние на изследвания проблем 

Връзките реторика–бизнес комуникация не попадат трайно в изследователския 

интерес на български учени и изследователи, макар да има публикации по тази теми. 

По-скоро изследванията са предимно в областта на реториката или в областта на бизнес 

комуникацията, като по-рядко се търсят пресечни точки между тях. Този извод е 

направен в първа част на първа глава след преглед на публикации на учени, 

представители на българската реторична научна традиция.  

 Реториката има хилядолетна история както като практика, така и като наука и 

преподаване. Реториката възниква като практика и теория в древността, ораторското 

изкуство има прояви в древна Гърция и древния Рим според учени и изследователи, 

сред които Богдан Богданов, Донка Александрова, Йордан Ведър, Величко Руменчев, 

Мариета Ботева, Янка Тоцева, Виржиния Радева и други. Според Величко Руменчев 

ораторското изкуство има традиции и в древния Изток, като в монографията 

„Ораторско изкуство на древния Изток“ (2004) авторът проучва това ораторско 

наследство.  

Могат да се обособят две тенденции, като едната се изразява в използване на 

термина „реторика“ за назоваване и на теорията, и на учебната дисциплина, и на 

практиките. Втората тенденция е за диференциране и за търсене на други термини за 

назоваване на отделни изяви и практики с оглед спазване на научната коректност. Този 

извод е направен след преглед и анализ на монографиите на Ролан Барт „Разделението 

на езиците” (1995), на Йордан Ведър „Реторика и ораторско изкуство” (Ведър 2000), на 

Бранислав Нушич „Реторика” (2010).  
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В редица публикации се поставя въпросът за обекта и предмета на реториката, 

като в отделна група се обособяват тези позиции, при които ораторството се свързва с 

убеждаването, убеждаващото въздействие, убеждаващата комуникация; като към тези 

автори се отнасят Аристотел (1986); Донка Александрова, според която реториката е 

„метатеория на социалното въздействие“ (2008). Според Йордан Ведър от една страна, 

е важен целенасочения обмен на информация, а от друга – говоренето по 

общественозначими теми и проблеми (2001). Съществуват различни позиции относно 

реториката: като според Виржиния Радева тя се изгражда върху постиженията на 

античната реторика и е комплексна наука (2000); според Янка Тоцева тя е наука за 

убеждаващата комуникация (2006), според Мариета Ботева е интердисциплинарна 

наука (1999). Цветан Кулевски проучва връзката реторика–публичност и въвежда 

понятия като „триадата говорене–слушане–отклик“, спира се на особеностите на 

посланието, както и на институционализирането на комуникацията; т.е. реториката е 

представена в съвременен контекст като теория и практика (2007). Изводът е, че някои 

учени приемат, че реториката е теоретична и същевременно приложна наука.  

В дисертацията се застъпва позицията, че реториката създава солидна теоретична 

основа за бизнес комуникацията. В дисертацията се приема, че бизнес комуникацията 

подпомага реализирането на дейности между работниците и служителите от 

различните организации. Има много ситуации, в които те общуват делово, а именно 

разискване на въпроси, обсъждане на проблеми и различни трудови ситуации, 

подготовка и представяне на доклади и отчети. Бизнес комуникацията е неразделна 

част от всеки бизнес, чрез нея се дава възможност на мениджърите да привеждат своите 

планове в действие, да координират усилия, да информират, да докладват и да приемат 

доклади за свършената работа, да решават проблеми и т.н. Комуникацията помага на 

служителите да установят отношения с фирми извън организацията, в това число и с 

НПО.  

С оглед използване на точна терминология, в дисертацията е направен опит да се 

изведат разликите между организационна и бизнес комуникация и съответно 

административна и бизнес комуникация. Едни от разликите се изразяват в това, че 

административната комуникация е насочена между отделните нива на администрацията. 

Организационната комуникацията се отнася до общуването в дадената организация или 

до общуването между отделните организации, като се вземат предвид йерархията и 

принципите на организационната култура. И административната, и организационната 
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комуникация са насочени към подпомагане на бизнеса и институциите, при тях има по-

тясна връзка с управленските принципи, политики и норми.  

Приемам също така, че понятието бизнес комуникация се отличава както от 

публичната, така и от масовата комуникация. Във фокуса на изследователския ми 

интерес и изследователки цели в дисертацията не попадат теми за това, къде са 

пресечните точки между управлението на човешките ресурси, бизнес комуникацията и 

връзките с обществеността, както и ПР с вътрешни публики.  

Потребността от използване на точна, ясна и актуална терминология, наложи в 

дисертацията да се направи разлика между понятията „бизнес комуникация“, „ делово 

общуване“ и „делова комуникация“, макар някои автори да ги смятат за синонимни. 

Други автори приемат, че деловото общуване включва предимно устните изказвания и 

изяви по време на дейности, които са част от процесите на вземане на решения и от 

управлението/мениджмънта на дадена компания, а именно заседания, оперативки, речи, 

интервю за работа и др. Трета група учени е на мнение, че бизнес комуникацията 

включва както устни, така и писмени видове, освен това така тя се осъществява и при 

ползване на интернет. Бизнес комуникацията включва водене на писмена и електронна 

кореспонденция с партньори, фирми, клиенти, институции и др. Следователно бизнес 

комуникацията в писмен и устен вид в интернет може да се назове виртуална. 

Теоретична рамка 

В дисертационния труд се застъпва позицията, че бизнес комуникацията е 

широко понятие, като то включва в себе си различни видове общуване. Бизнес 

комуникацията и деловата комуникация се приемат понякога в практиката, а и в 

повечето теоретични разработки като понятия със синонимно значение. В понятието 

„бизнес комуникация“ влизат освен това писмената кореспонденция, конференции, 

интервюта за наемане на персонал, монологични изказвания, например речи, доклади, 

презентации; диалогични формати като заседания, събрания, оперативки, при които се 

вземат  решения. Съществува и терминът бизнес реторика, като се приема, че 

реториката с основните си постулати подпомага общуването в бизнеса. Както става 

ясно, деловата комуникация в повечето публикации се приема като синоним на бизнес 

комуникация, като се реализира както писмено, така и устно. Деловото общуване като 

термин също продължава да се използва както в науката, така и в практиката и се 

смята, че то включва изготвянето на писма, протоколи, оферти и речи, електронната 

бизнес кореспонденция и други. Обобщението е, че в научната литература се срещат 
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понятията делово общуване и делова комуникация, като те също се приемат като 

синоними на бизнес комуникация.  

В дисертацията се използва терминът бизнес комуникация, защото този термин 

все повече се налага и се утвърждава в категориално-понятийния апарат, формализира 

се като термин и се приема от специалисти и преподаватели в тази област. Макар и с 

известна условност и с цел постигане целите на изследването, в теоретичен план ще се 

използва именно терминът „бизнес комуникация“.  

Обобщението е, че изясняването на понятието бизнес комуникация e нелека 

задача, като тази задача е част от монографиите на учени и изследователи, например: 

Соня Алексиева (2006), Цветан Давидков (2002), Божидар Андонов (1999), Лучия 

Илиева (1994), Любомир Стойков и Валерия Пачева (2005) и други.  

 Бизнес комуникацията в неправителствените организации е тема, която отскоро 

провокира изследователски интереси. Бизнес комуникацията започва да се приема като 

една от  функциите за управление, като подпомагаща и поддържаща общуването в 

НПО, където е нормално да има разбиране и сътрудничество между служителите в една 

НПО или сътрудничество и разбиране между служителите в организацията, сходни 

НПО, в държавната администрация и други институции.  Бизнес комуникацията на 

практика се осъществява устно чрез изнасяне на речи, доклади, по време на 

интервюта за работа, заседания, събрания, оперативки, в процеса на водене на 

преговори, при презентиране и  чрез писмена и електронна кореспонденция.  

С оглед създаване на теоретична рамка, в първа глава на дисертацията са 

представени елементите на комуникацията и на бизнес комуникацията, като приемам, 

че те са следните. Два от тях са основните страни в комуникацията – адресант и адресат. 

Други два елемента  представят основните комуникационни средства, а именно 

съобщение, послание и средство. Следващите четири елемента се отнасят до основните 

комуникационни функции: кодиране, декодиране, реакция и обратна връзка. 

Видовете бизнес комуникация са представени в първа глава с цел установяване 

кои от тях са традиционни и кои нови, за да се създаде теоретична база и за да се 

извеждат понятия с оглед използването им при изследванията в следващите глави на 

дисертацията. Съществуват различни критерии, които се прилагат от авторите, за да 

направят класификации или да определят видовете бизнес комуникации. Първият 

критерий е броят на участниците. Според него бизнес комуникацията бива 

междуличностна, когато се осъществява с участието на двама души. Вторият вид е 
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груповата комуникация, като тя се осъществява в група от хора, между група от хора и 

един човек. Други автори смятат, че съществува масова комуникация, като това е 

комуникация, при която изпращането и  получаването на съобщение става пред голяма 

аудитория. Като особен вид се определя и вътрешноличностната комуникация, при 

която човек общува сам със себе си и всъщност това е вид вътрешен монолог.  

 Следващият критерий ще е какви кодове и средства се използват при бизнес 

комуникацията.  При вербалната комуникация се използва словото, устно и когато се 

създава писмен текст. Чрез словото се  информира, убеждава, дават се съвети, изразяват 

се емоции, предават се знания и опит, решават се възникнали въпроси и проблеми. 

Невербалната комуникация е тази, при която се използват интонацията на гласа, 

движенията на тялото, жестовете, мимиките, погледът, позата, пространството, 

усмивката, облеклото и други. През последните години при изследване на електронната 

кореспонденция, имейлите, както и на други възможности на интернет.  

Бизнес комуникацията може да бъде формална или неформална (в някои случаи и 

от смесен вид – полуформални), ако се отчете критерият правила и норми, 

организационна култура и етикет.  

Бизнес комуникацията се разделя и на други видове например, ако се използва 

критерият регламент. Смята се, че регламентираното общуване се осъществява в 

случаите, когато мениджърът обсъжда със сътрудниците си делови въпроси по време на 

съвещания и заседания, в приемното си време. Нерегламентираното делово общуване 

се осъществява спонтанно, не се планира, то става извън кабинетите.  

Вътрешните комуникации са различни в зависимост от това на какви нива и 

равнища се осъществяват. Хоризонтална е бизнес комуникацията, когато 

информацията се обменя между служители, които са на една и съща или сходна 

позиция в дадена организация, на едни и същи управленски звена от едно йерархично 

равнище, на едни и същи изпълнителски равнища. Като вертикална се определя такава 

бизнес комуникация, при която информацията се предава от едно йерархично равнище 

на управление на друго. Вертикалните комуникации се подразделят на възходящи и 

низходящи. Представени са и други видове делово общуване, като възходящата 

комуникация протича при инициатива на служители от долу нагоре, а низходящата – 

при реализиране на управленски функции отгоре надолу. Бизнес комуникацията е 

вертикална, когато протича от ръководителя към служителите. Неин подвид е 

вертикалната низходяща комуникация, а тя се реализира, когато се дават инструкции, 
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свеждат се до знанието на служителите в НПО заповеди, нова информация, указания, 

нормативни документи и други. Друг подвид е вертикалната възходяща комуникация, 

при нея обаче се налага да има инициатива от служителите и сътрудниците, например 

при представяне на идеи за проекти. Вертикалната възходяща комуникация протича и 

когато се представят отчети, документация, доклади към ръководителя на проекта от 

членове на екипа.  

В зависимост от това към какви публики е насочена бизнес комуникацията може 

да бъде външна и вътрешна. Вътрешна бизнес комуникация се създава, изгражда и 

поддържа между различните равнища в йерархията и в организационната структура, в 

подразделения в организацията. Външноорганизационните комуникации са извън 

фирмите и организациите – в това число и неправителствени, те са между хора и групи 

от хора, които се намират извън конкретната трудова общност.  

Когато в НПО се получават писма и инструкции от институции или когато се 

дават отчети към контролни органи, както и когато се участва в публични изяви или в 

медийни предавания, комуникацията е външна. Тя може да бъде външна, делова, 

вертикална и низходяща, ако дадено министерство свежда до знанието на НПО нови 

решения. Бизнес комуникацията е външна, вертикална, възходяща и индиректна в 

случаите, когато НПО представя отчети и документация пред висшестоящи и 

контролни органи. Това може да стане чрез писма или чрез електронна кореспонденция.  

Бизнес комуникацията се разделя на писмена и устна. Писмената комуникация се 

нарича още епистоларна и се приема, че е една от най-трудните, тъй като има норми, 

правила и стандарти, които да се спазват. Тя обаче е и една от най-важните. Устното 

общуване предполага делово общуване в офисите, откриване на конференции, 

представяне на доклади, произнасяне на речи, правене на презентации и други, т.е. то е 

вътре и извън НПО.  

В зависимост от това дали е налице опосредстващо техническо устройство, 

интернет или други средства, или посланията се предават без използването им, 

комуникацията се разделя на директна и индиректна. Бизнес комуникацията в епохата 

на високите технологии се осъществява чрез интернет, чрез различни комуникационни 

канали. Електронната поща е една от най-използваните.  

През последните години усилено се говори за междукултурна комуникация в 

бизнеса, а и извън него, в това число и при работа по проекти в НПО.  
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Разновидности на бизнес комуникацията, както и жанровете и форматите са 

представени в първа глава. Органите на управление участват в събрания, почти 

всекидневно или всяка седмица се правят оперативки, заседанията също намират място 

при вземане на решения и обсъждане на проектни дейности.  Семинарите и 

конференциите са част от дейностите на фондациите и те имат организационни и 

комуникационни елементи, които включват деловитост. Освен диалогичните формати 

във фондациите се провеждат интервюта за подбор на кадри, инструктажи, 

осъществява се менторство, които по същество също се отнасят до деловото общуване. 

На трето място воденето на преговори и разговори с партньори, донори, спонсори също 

е бизнес комуникация. Не на последно място процесите на подготвяне на проекти и 

отчитането им пред съответните държавни ведомства, посолства, международни 

организации и фондации също е делово общуване. Става ясно, че независимо, че 

фондациите работят с цел осъществяване на благотворителни дейности, ръководенето 

им налага деловитост, отвореност към новите канали и към съвременната 

комуникационна среда, както и използване на вече познатите и наложили се форми. 

Събранията са един особен жанр, в който има повече от един участник, причисляваме 

ги към устните форми на бизнес комуникацията.  

От написаното дотук следва обобщението, че жанровете в бизнес комуникацията 

са както устни, така и писмени, те са диалогични, както и полилогични в повечето 

случаи. Практиките показват добро разграничаване между отделните жанрове, НПО 

използват кратки жанрове и различни видове бизнес комуникация според ситуациите, 

които се появяват по време на работата между отделните звена и сътрудничеството им 

с други организации, държавния сектор и граждани. Приемам, че към монологичните 

комуникации, в това число и тези, които се използват в бизнес комуникацията, се 

отнасят речи, обръщения, поздравления, слова, доклади, презентации и други. Към 

диалогичната комуникация се отнасят оперативки, заседания, събрания, 

брейнсторминг. Макар и условно, семинарите и брейнстормингът също са деловата 

комуникация. Интервюто за работа подпомага дейностите, свързани с подбора на 

персонала. Не на последно място тук влизат и видеоконферентните разговори, както и 

телефонните. Конференциите, конгресите, кръглите маси също имат място при 

работата на бизнес и неправителствените организации.  

Обобщението е, че фондациите и сдруженията осъществяват управлението си 

именно чрез делово общуване, те набират и ръководят персонала също чрез съчетаване 
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на принципи на организационната култура и на основни принципи на деловото 

общуване. Те поддържат кореспонденция с държавни институции, с образователни и 

културни институти, с бизнес корпорации именно чрез писмена и електронна 

кореспонденция. Фондациите не изостават от бизнеса, напротив, те общуват във 

виртуална среда, спазвайки основни принципи, норми и етикет, активни са вече и в 

социалните мрежи. Следователно бизнес комуникацията подпомага всички нива и 

дейности и в процеса на работата служителите в НПО натрупват опит и се 

усъвършенстват и като активно реализиращи делово общуване чрез съответните форми 

и видове. В заключение, в България, в това число и в работата на НПО, предимство има 

практическото усвояване на бизнес комуникацията. 

 

Тъй като обектът на изследването са неправителствените организации (НПО), се 

налага въвеждане на термини и понятия относно НПО. Ето защо във втора глава се 

създава теоретична рамка, представят се дефиниции и класификации, както и правната 

регламентация; отделено е внимание на мястото и ролята в гражданското общество, на 

връзката неправителствени организации и комуникации, в частност бизнес 

комуникация. 

Неправителствените организации (НПО) са организации с нестопанска цел, те се 

създават и възникват в подкрепа на определени социални групи. Една от идеите е,  че 

в гражданското общество е от съществена важност функционирането на 

неправителствени организации, които работят  за общественото благо. Така те се 

доближават до идеята за социалната справедливост в обществото, защото НПО имат 

благотворителна, хуманитарна, правозащитна и прочее цели. В много от страните от 

Западна Европа гражданското общество поставя като един от основните принципи 

защитата на интересите на гражданите, докато в някои от източноевропейските страни 

този принцип е все още в процес на утвърждаване. В България за НПО и по-често за 

фондации се заговаря още след Освобождението. Създават се фондации с цел 

подкрепа на определени социални групи.  

Ако се започне с изясняване на термина „фондация“, на пръв поглед се смята, че 

осъществяването на бизнес и неправителствена организация са несъвместими. Изходна 

точка за това могат да бъдат позициите, че бизнес се прави с цел печалба, т.е. това е 

комерсиална и меркантилна дейност, че основната цел е да се трупа капитал, да се 

завоюват пазарни ниши. Фондацията е насочена към осъществяване на филантропични 
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и благотворителни дейности.  Бизнесът изисква предприемачески дух, там се реализира 

производство, търгува се. Фондациите не гонят материални цели. Според законовите 

разпоредби целта на фондацията е да преследва постигането на хуманни, 

благотворителни резултати, а не печалба, т.е. тя работи с идеална цел, или както е на 

английски, non-profit organisation. Въпреки тези привидни противоречия, фондациите 

имат своето място в съвременното общество, те развиват благотворителна дейност, 

активират се, утвърждават се. При осъществяване на своите дейности обаче те 

неминуемо влизат в контакти с бизнес организации (фирми, корпорации, агенции и др.), 

с държавни институции и ведомства. При реализиране на дадена благотворителна 

акция търсят донори, спонсори, подписват договори след водене на преговори. Във 

фондациите се осъществяват дейности, свързани с плащане на данъци, подбор и 

наемане на персонал, оформяне на документация. При неправителствените организации 

с оглед ефективното провеждане на дейностите им се реализират заседания, съвещания, 

оперативки. Самите фондации инициират и организират семинари и конференции, 

които сами по себе си носят елементи и на деловата/бизнес комуникация и на 

публичната. От друга страна, автори като Панчо Бешков смятат, че все по-активно 

фондациите участват като съдружници в търговски дружества (2003). Понятието 

„фондация“ се употребява в правната литература и съдебната практика в три различни 

смисъла: Първо, с това понятие най-напред се назовава правната сделка, с която се 

учредява фондацията. Второ, фондация се нарича юридическата личност, която 

възниква като последица на сложния фактически състав, който я поражда. Трето, 

терминът „фондация“ има и друг смисъл, с който се означава правният институт, т.е. 

съвкупността от правни норми, които уреждат изследваната правна материя.  

Фондациите и сдруженията се приемат като важен фактор в гражданското 

общество, те се активират и реализират редица дейности с благотворителна цел, 

застават зад каузи и осъществяват събития. Управлението на дейностите на 

фондациите предполага делово общуване.  

Необходимо е да се направи още едно разграничение, а именно, че 

частноправните юридически лица се обособяват на два основни клона: сдружения и 

фондации. Панчо Бешков смята, че „Фондациите са винаги частноправни юридически 

лица, защото за постигането на своите цели те не прилагат в дейността си елемент на 

държавна власт, на властническа принуда. Общото между тях е липсата на 

публичноправна власт като средство за реализиране на своите цели и задачи“, а 
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„Сдруженията са обединения от физически лица, от физически и юридически лица и от 

юридически лица, чиято воля определя структурата, управлението, дейността, целите и 

предмета на обединението от учредяването до прекратяването му 

включително“ (Бешков 2003: 28). Панчо Бешков внася още няколко уточнения, а 

именно „Фондациите, които използват като средство и публична власт за 

осъществяване на своите цели, се създават с нормативен акт – обикновено със закон“, а 

„Фондациите, които не използват публична власт за постигане на своите цели, са 

частноправни и възникват по силата на частноправен учредителен акт – дарение или 

завещание“ (Бешков 2003: 61) 

Видовете фондации се определят при използване на следните критерии. Според 

Панчо Бешков фондациите спадат към категорията вторични юридически личности, 

като той допълва, че те могат да бъдат от публичноправен и частноправен характер. 

Авторът уточнява, че частноправни са фондациите, които се образуват от едностранен 

учредителен акт на едно лице, освен това са съгласувани волеизявления на две и повече 

лица (Бешков 2003: 59).  

Според Деница Горчилова, автор на книгата „Нестопански сектор. Социални и 

институционални характеристики“, броят на НПО у нас надхвърля 30 000  (2010), като 

непрекъснато се създават нови. За да се открои нестопанският сектор, е необходимо да 

бъде анализиран спрямо останалите сектори, допълва авторката. Той се оформя в 

съвременния си вид след 1989 г., но фондации и сдружения съществуват в България 

още преди Освобождението. Те защитават правата на вдовици, сираци и ветерани, 

работят с цел съхраняване фолклорни, исторически, културни и други ценности. 

Интересен е фактът, че тези организации са набирали средства за благотворителни 

кампании чрез методи и форми, актуални и в нашия век. Историята показва, че в 

нашата страна се появяват: клубове, дружества, съюзи, сдружения, фондове, братства, 

легиони, задруги, движения, асоциации, дружества, институти, комитети, общности, 

федерации, центрове, форуми, школи и т.н. Тези разнообразни форми на организации 

на хората могат да бъдат класифицирани по много начини. 

Основавайки се на книгата на Деница Горчилова, в дисертацията се приема, че 

фондациите могат да се разделят на:  стационарни организации, временни организации; 

организации, работещи в частна полза: такива са повечето клубове, общества, 

асоциации, съюзи; религиозните организации; организации, работещи в обществена 

полза и други. Според състава и устройството НПО с членска маса са наричани 
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корпоративни, дружествени. Това са сдружения, клубове, партии, общества, също и 

синдикати. Те събират членски внос, т.е. имат първоначален капитал. В тях могат да 

членуват физически или юридически лица. Друг тип организации са тези без членска 

маса. Наричат ги некорпоративни. Според източника на издръжка има самоиздържащи 

се организации. Това дава възможност една нестопанска организация да е финансово 

независима. Често тези организации се назовават оперативни. НПО могат да бъдат и 

териториални. Биват наричани местни. Работят като квартални звена или в малки 

селищни общности като селски сдружения и пр. Регионални организации подобряват 

благосъстоянието на населението на регионално равнище, като често са екологични или 

защитават месното културно наследство. Има и организации на национално равнище. 

Преобладаващите нестопански организации работят за държавата. Най-често се срещат 

в малките по територия, както и в средните по големина страни. Съществуват и 

организации на международно равнище, има и междуправителствени организации 

(Горчилова 2010). 

Кършакова и колектив предлагат друга класификация на нестопанските 

организации тип фондации, като смятат, че според начина, по който организират 

дейността си, те биват оперативни и дарителски. По критерия форма на собственост ги 

разделят на държавни, общински,  корпоративни и частни; а в зависимост от целите, 

които си поставят – на генерални и специфични. Фондациите могат да бъдат 

разграничени и според големината и разположението си и тогава те биват 

международни, национални, регионални и местни (Кършакова и колектив 2000: 11–20).  

От прегледа на видовете фондации от двата основни източника – книгите на 

Горчилова и на Кършакова и колектив, става ясно, че до известна степен съвпадат 

термините, но има и съществени различия.  

НПО биват социални организации; здравни организации; религиозни организации; 

организации, свързани с благосъстоянието на обществото. Те разработват различни 

програми, имащи за цел да подобрят живота и благосъстоянието на общества, които 

имат нужда от това; културни организации (Wilcox, Ailt, Agee 1995). Тези автори 

въвеждат термина „трети сектор“, който включва фондации, асоциации, мрежи, съюзи, 

клубове, сдружения от граждани, граждански кооперации и др. Терминът „трети 

сектор“ подчертава важната роля, която тези организации играят като трета сила в 

обществото, извън държавния и частния сектор. Те се характеризират с това, че са 

формализирани, притежават определен статут, функционират като юридически лица и 
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имат правна идентичност“ (Wilcox, Ailt, Agee 1995). Според Кършакова, Саркисян, 

Байков „Третият сектор е трайно организираната, институционализирана и 

материализирана част от гражданското общество. Третият сектор, секторът на 

нестопанските организации или сектор на гражданското развитие, дава възможност на 

гражданите да участват по-ефективно в обществения живот, техните интереси да бъдат 

представлявани и защитавани по-добре, а също така групи от хора със специални 

нужди и потребности да получат необходимите стоки и услуги, които държавата или 

пазарът не са в състояние да предложат. В този смисъл колкото повече и по-

разнообразни са организациите от третия сектор, толкова по-жизнено е гражданското 

общество, толкова по-богат и устойчив е демократичният процес и взаимоотношенията 

между гражданите и държавата са по-пълноценни“ (Кършакова, Саркисян, Байков 

2000). 

Тъй като акцентът в дисертационния труд не е върху изследване на видовете НПО, 

не е отделяно повече внимание на този въпрос и няма да бъде представена тяхната 

класификация. Важно е да се изясни и общото понятие „идеална цел“, което включва 

огромно многообразие на благотворителни, екологични, културни, възпитателни, 

научни, спортни и други цели. Може да се каже, че през последното десетилетие 

фондациите като брой, както и като следване на определени цели показват тенденция за 

постоянно увеличение. Ако се тръгне от това, какво е устройството на една фондация, 

може да се каже, че органите на фондацията и начинът на нейното управление се 

определят по волята на учредителя с учредителния  акт или дарението или завещанието. 

За органи на фондацията се смятат управлението, представителството и вътрешният 

контрол. Те са обвързани в такова правно единство, което позволява нормалното 

функциониране на фондацията и нейната статична юридическа обоснованост. 

Управителните и контролните съвети на фондациите най-често са колегиални органи. 

Те са съвкупност от физически личности и функционират колективно. Що се отнася до 

представителството, то обикновено се осъществява от едно физическо лице. Няма 

обаче пречка представителството да бъде и колективен орган, т.е. да се състои от две и 

повече физически лица. Взаимните отношения между органите на една фондация 

разкриват елементи на пълна независимост, например между представителния и 

контролния орган и пълна независимост на управителния съвет от представителния 

орган. Юристите смятат, че няма законова пречка фондациите да придобиват движимо 

и недвижимо имущество, особено когато то е необходимо за постигане на техните цели. 
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Освен това фондациите могат да  извършват позволени от закона действия, имат право 

да участват в преговорни процеси, да сключват сделки, да придобиват имущество. 

Във втора глава на дисертацията е отделено накратко внимание на 

настоятелствата, макар че те не попадат във фокуса на настоящето изследване в 

дисертацията.  Ако се започне с дейността на настоятелството, то има основания да се 

каже, че настоятелството извършва дейността си и постига поставените в устава си 

цели като юридическо лице с нестопанска цел, като осъществява дейност в полза на 

обществото, съгласно изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.  

  Мястото и ролята на НПО в гражданското общество у нас са представени в 

тази глава. От краткия преглед става ясно, че нараства ролята на неправителствените 

организации в съвременно българско общество. Те играят важна роля в гражданското 

общество, постепенно се преодолява негативният образ и се изгражда име на НПО, 

които са активни и реализират дейности, които подпомагат определени групи от 

обществото. 

Връзките НПО и бизнес комуникацията, макар и кратко, са представени във втора 

глава. Освен диалогичните формати, като: оперативки, заседания, събрания, във 

фондациите се провеждат интервюта за подбор на кадри, инструктажи, менторство, 

които по същество също се отнасят до деловото общуване. На следващо място е 

воденето на преговори и разговори с партньори, донори, спонсори също и бизнес 

комуникация. Не на последно място процесите на подготвяне на проекти и отчитането 

им пред съответните държавни ведомства, посолства, международни организации и 

фондации също са част от деловото общуване. Писмената кореспонденция и 

използването на електронна поща се приемат като всекидневна работа, а всъщност това 

е писмена и електронна кореспонденция. Фондациите не изостават от бизнеса, 

напротив те общуват във виртуална среда, спазвайки основни принципи, норми и 

етикет, активни са вече и в социалните мрежи. Следователно бизнес комуникацията 

подпомага всички нива и дейности и в процеса на работата си служителите в НПО 

натрупват опит, усъвършенстват се и активно реализират делово общуване чрез 

съответните форми и видове. 

 

Бизнес комуникацията в НПО от гледна точка на лингвистиката и реториката е 

анализирана в трета глава. Поставен е акцент и на комуникативните похвати и бизнес 

етиката и върху етикета в мрежата или нетикет. Въведени са базови понятия във връзка 
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със стила на писане в бизнес кореспонденцията и в устната бизнес комуникацията, 

представят се методите на изследване и след това резултатите. Избран е този начин, за 

да има повече прегледност. 

От прегледа на публикациите в тази област се установи, че освен терминът 

официално-делови стил се използват и термините административен и 

административно-делови стил, като този стил се отнася и до устната, и до писмената 

делова или бизнес комуникация.  

Официално-деловият стил се реализира комуникацията в държавната 

администрация, законодателството, дипломацията, администрацията и деловодството, в 

частност бизнес/деловата кореспонденция се реализира и в НПО. В официално-деловия 

стил се разграничават три подстила: административен, законодателен, дипломатически 

(Кондукторова 2007), като в тази глава на дисертацията се спирам само на 

административния. Този стил се използва при размяна на информация между 

държавните институции и НПО, между административните органи на НПО и граждани; 

между НПО и учреждения, фирми, обществени организации, партньори и други. След 

особеностите на официално-деловия стил са стабилност, традиционност, затвореност и 

стандартизация на езиковите средства (Иванова 2007).  

В хода на работата в трета глава са селектирани сто писма, като те се анализират 

на различни равнища: стилови и езикови особености и елементи на структурата на 

различни жанрове, като целта е да се установят общите и специфичните особености в 

писмената делова кореспонденция в НПО. Основно проучването е на лексикално, 

морфологично, синтактично и текстолингвистично равнище, т.е. проучват се значения 

на думите, морфологични особености, изречения и създаване на текстове и връзките 

между отделните абзаци и параграфи. 

Едни от особеностите на писмата в НПО са клишетата и шаблоните. Установи се, 

че някои от тях се използват доста често и в писмата на служители и сътрудници от 

НПО, например: Приложено Ви изпращаме, Да се доведе до знанието на, Съгласно 

текста, Долуподписаният и др. В писмата на служители на НПО се срещат думи като 

разписка, доклад, известие, отчет, заседание, изложение, опровержение, общо 

събрание, като вместо препоръчително писмо се използва препоръка. Някои 

терминологични словосъчетания се развиват в течение на времето като готови единици 

в речта, те имат постоянно значение, например: договарящи се страни, както паралелно 

като синоним се среща и партньори; открити бяха словосъчетания като основни 
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средства, както и аутсорсинг, дори аутсорсване. Срещат се и термини, като: 

длъжностна характеристика, повишаване в длъжност, все по-често се чуват и четат в 

писмата изрази като стажант, стажантска програма, практика, израстване по 

хоризонтала, кандидат за работа, сътрудник и други. В писмата на служители в НПО 

се срещат именни съчетания, например: вземане на решения, в изпълнение на 

задължение. Модалните глаголи може, трябва, моля, налага се  използват в писмата, 

изготвяни и изпращани от НПО или изпращани до НПО. Наблюденията показват, че в 

кореспонденцията на НПО страдателните глаголни форми се срещат доста често, те 

изпълняват функцията са обективизира изказа. Друга характерна особеност е 

използване на форми за трето лице на глаголи, както и безлични конструкции. 

Употребата на първо лице единствено число не се среща в официално-деловите 

текстове,  каквито са писмата на служители, мениджъри и сътрудници в НПО, тъй като 

този, който изпраща посланието, използва множествено число и прави съобщението 

обективно, например при анализа на писмата стигнахме до резултата, че често се 

използват изрази от типа: Фондация „ Хоризонти“ Ви поздравя, Поздравявам Ви от 

името на фондация „ Хоризонти“.  

Изводите от наблюденията и анализа са следните. Динамиката на работата в НПО 

определя донякъде и използването на по-кратки писма и изпращането по-често на 

кратки писма по даден повод, отколкото на дълги писма при по-дълъг интервал от 

време. В тези писма стилът е точен, стегнат и ясен. Работещите в НПО следват 

принципа на точността, защото за тях е важно информацията да бъде предавана точно. 

Обобщението е, че официално-деловият стил се е наложил и утвърдил като стил, 

който се използва в различните видове документи и в различните форми и видовете на 

деловата кореспонденция, която служители и сътрудници в НПО създават и изпращат. 

Официалната форма на официално-деловия стил е писмената. Приема се, че лексиката 

в официално-деловия стил има устойчиво присъствие, в нея има термини и 

словосъчетания, някои от които са от десетилетия и дори от столетия, например писмо, 

протокол, заявление. Други думи, като прошение например, вече са архаизирани. 

Успоредно с това през годините в писма на НПО се срещат неологизми, тъй като се 

появяват нови субекти, има промени в бизнеса, в законодателството, в политиката, 

такива например са: кандидатстване по проект, информационен бюлетин, уъркшоп, 

тийм билдинг и други. Освен това следва да се отчитат и промените в обществено-

политическите и в икономическите условия, които също оказват влияние в посока 
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актуализиране на деловия език, например приватизация, европейски фондове и други. 

Тези думи, изрази и термини постепенно придобиват устойчиво присъствие в деловия 

стил на говорене и писане и в неправителствения сектор.  

Резултатите от изследването показват, се служители и сътрудници от 

неправителствените организации при осъществяване на делово общуване използват 

официално-делови стил. Същевременно те използват и специфични термини, като 

предположението е, че се формира особен професионален жаргон, или по-скоро 

професиолект, в който се използват както термини, така и съкращения. Освен това се 

появяват думи, които са образувани от корен, създаден въз основа на чужди думи, но се 

използват наставки, типични за словообразуването в съвременния български книжовен 

език. Една голяма част от думите са свързани с общуването във и през интернет и чрез 

електронна кореспонденция, например сейввам, логвам, пейстам, даунлоудвам, 

кътвам, съответно от глаголите от английски език save, loge, paste, download, cut и др. 

Други думи са свързани с навлизането на нови практики както в бизнеса, така и в 

дейностите на неправителствените организации, например промотирам и 

презентирам, промоция и презентация, промотиране и презентиране, промотър и 

презентатор, съответно от promote и present, promotion и presentation, promiting и 

presenting, promoter и presenter при използване на -ам, -ия, -не и -ър. Може да се каже, 

че се засилва и използването на чуждици, макар да има български думи със същото 

значение, например съпортирам, финализирам, стартирам, вместо подпомагам, 

приключвам или завършвам, започвам. В работата на НПО, особено когато се работи по 

проекти, тези думи имат висока честота на употреба. Срещат се и термини, като: 

кооперативен, кооперативност, креативност, бенефициент, мониторинг, правна 

рамка, информационно осигуряване и други. Нерядко се използват абревиатури, като: 

ЮЛНС – юридически лица с нестопанска цел, ЗЮЛНС – Закон за юридически лица с 

нестопанска цел, КБР – Конституция на Република България, НС – Народно събрание, 

МС – Министерски съвет, ЦР – Централен регистър, МЗ – Министерство на 

здравеопазването, СЗО – Световна здравна организация и други.  

В деловото общуване някои от утвърдените видове или жанрове се използват при 

изписването им както на английски език, така и на български, като се постепенно вече 

се наблюдава спазване на правописните норми и правила. Например електронното 

писмо се изписва като мейл, имейл и e-mail, типът комуникация през интернет се 

назовава онлайн, както и on-line, online. Използването на английските термини води до 
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диграфия и билингвизъм в някои от електронните писма, които работещи, служители и 

сътрудници в неправителствени организации в България създават. Един от факторите е, 

че част от тези служители и сътрудниците ползват или владеят английски език на добро 

или много добро ниво. Освен това някои са служители в образователни и културни 

институции или в частни фирми и корпорации и следват усвоените модели, като ги 

прилагат и при работа в неправителствения сектор.  

На синтактично ниво в официално-деловия стил се използват както кратки, така и 

по-дълги изречения, когато се пишат делови писма например. Тук е важно да се 

отбележи, че при ползване на Chat, Skype, ICQ, а през последните няколко години и на 

социалните мрежи, особено на Facebook, се използват не само по-кратки изречения, но 

дори и непълни. Освен това навлизат съкращения, в това число и на английски език 

(asap –- as soon as possible, btw – by the way, iaw – in any way, tyvm – thank you very 

much), а също така и визуални изображения, най-често емотикони.  Част от участниците 

в деловото общуване чрез интернет не правят разлика между формални, официални 

електронни писма и хоризонтална виртуална комуникация чрез програми, платформи и 

социални мрежи. Избягва се използването на дълги изречения. Вероятно една от 

причините е, че мейлите могат да се четат и през мобилни телефони, т.е. динамиката на 

общуването се отразява върху създаването на делова електронна кореспонденция. 

Изводът след анализа на текстолингвистично ниво е следният, създателите на 

писма, както и получателите, в това число и работещи в НПО, имат яснота за 

оформянето на текста, те разграничават отделни абзаци. Езикът в деловата 

кореспонденция отразява промените, има динамика. В същото време в езика има 

клишета от официално-деловия стил, едновременно със съкращения от английски език, 

които те ползват във виртуалните форуми и във формите за електронна пряка 

комуникация Chat, Skype, ICQ. Появата на емотикони и неуместното им използване в 

електронната делова кореспонденция от част от работещите не само в НПО е факт. 

Освен това навиците при използване на кратки съобщения чрез мобилни телефони 

рефлектират и върху писането на електронни писма. Успоредно с това те се използват 

активно в неформални начини на общуване чрез мобилните технологии и 

стационарните телефони. Някои от тези промени водят до това, че създателите на 

делова кореспонденция не се придържат към строги правила, към пунктуационни, 

интонационни, лексикални, граматични, стилистични норми, фонетични, морфемни и 

морфологични особености на официално-деловия стил.  
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Изводът е, че в писмената комуникация в неправителствени организации 

официално-деловият стил езикът се използва както при вертикална, така и при 

хоризонтална комуникация. При деловото общуване в неправителствения сектор има 

формалности, като се спазват нормите и правилата особено при външна делова 

комуникация с държавни институции и с бизнес организации. Същевременно се отчита, 

че бързината при доставяне на информация е много важна. Обменът на кореспонденция 

също е динамичен и е важен фактор за ефективността от деловата комуникация. 

Работещите в неправителствения сектор имат знанията, свързани са с разучаване на 

програми и технологии, повечето от тях има и умения и навици да работят с техника. 

Някои от тези служителите по-трудно формират знания и умения, свързани с езиковата 

култура и с лингвистичната компетентност. Т.е. на ниво стандарти, композиция на 

делова кореспонденция и делова документация те се справят относително добре, докато 

при написване на текстове при следване нормите и правилата на съвременния 

български книжовен език все още не постигат, поне не всички, желаните резултати в 

посока прецизност и перфектност. Има обаче и служители, у които са налице желание и 

готовност да спазват нормите и правилата, да вършат добре работата си, като са и 

лоялни и имат чувство за отговорност.  

Анализът показва, че се наблюдава известна гъвкавост при писане на електронни 

писма между служители и сътрудници от различни неправителствени организации, те 

не следват толкова стриктно правилата на бизнес езика и правилата на етикета и 

официално-деловия стил. Същите тези служители и сътрудници обаче при писане на 

писма, в това число и електронни, до държавни институции, до фирми, до 

чуждестранни партньори спазват правилата на деловото общуване, етикета и в частност 

нетикета. Те правят разграничения спрямо получателя на деловата кореспонденция и 

статуса му, като при делово общуване помежду си предпочитат да бъдат по-

неформални. Това позволява по-динамична комуникация, без да се нарушават обаче 

правилата. Обобщението е, че официално-деловият стил е в основата на деловата 

кореспонденция на неправителствените организации. Налице са устойчиви традиции, 

като същевременно се отчитат промените в обществото, динамичното развитие на 

глобалната мрежа, постиженията в технологиите и тенденциите в социокултурен план. 

С нарастването на по-честото взаимодействие между български и чужди 

неправителствени организации се увеличават писмените контакти помежду им. В 

някои НПО има и чуждестранното присъствие. Служители от различни националности 
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работят на различни нива в неправителствени организации. Това, от една  страна, това 

води до налагането на английския език като водещ при кореспонденция с 

международни донори, фондация, организации и други. Невсички служители в НПО 

обаче могат да се похвалят с добро владеене на английски език. Това се забелязва при 

писмената комуникация у служителите в неправителствените организации. Много 

НПО предлагат безплатни курсове по английски или друг западен език, за да може да 

се подобри нивото на владеене на езика от служителите.  

От средата на 90-те години на миналия век електронната кореспонденция навлиза 

в практиката на НПО, като улеснява както комуникацията между служителите, така 

взаимодействието между неправителствените организации с институции и с 

партньорски организации. Постепенно служителите започват да усвояват нормите на 

водене на такава кореспонденция, първоначално индивидуално, после чрез курсове и 

семинари. Неутрализират се шаблонните изрази, както и дългите изречения. Масова е 

практиката на изпращане като прикачени файлове на документи, отчети, проекти в 

различни формати. Наблюдава се и спазване на други норми в нетикета. 

Анализите показват, че има втора устойчива тенденция в електронната 

кореспонденция в НПО. Тази специфична особеност се изразява в активното навлизане 

на графичната и визуалната експресия. Визуалната се проявява в изразяването чрез 

използване на емотикони. Това е проява на особен вид визуално кодиране в мрежата, 

като на места емотиконите се използват заедно с текст. В други случаи обаче те тези 

визуални иконични изображения на стандартни емоции и заместват целия текст. Тези 

емотикони се декодират бързо и еднозначно от потребителите на мрежата. Важно е да 

се каже, че понякога емотиконите заместват необходимостта от пряк контакт, чрез тях 

се предават чувства, емоции, създава се настроение във виртуална среда. Възникнали 

още с появата на Web 1.0, при установяване на нетикета, емотиконите продължават да 

се използват активно. Като цяло се приема, че емотиконите са уместни, когато се 

представят мнения и оценки и когато не са нарушени основни етични норми и правила, 

когато не заместват изцяло текста или отделното изречение. Наложената честа 

употреба на емотикони е резултат и от използването им при изпращане на кратки 

съобщения чрез мобилни телефони. Графичната експресия се изразява в използване на 

различни шрифтове, цветове, които са проява на предпочитания на участниците във 

форумите. 
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Анализът на стоте писма от НПО показа, че макар и да не се следват формалните 

принципи на общуване постоянно, няма и груби нарушения. Що се отнася до 

безполовия език, който третира и двата пола неутрално, той има широко приложения в 

писмата на служители и сътрудници от НПО. Създателите на писма в НПО използват 

неутрален език в бизнес кореспонденцията с цел премахване на потенциалната бариера 

за образите, които хората си създават за себе си. Изводите са няколко, първият е, че 

няма особени различия по отношение на жанровете на писмената кореспонденция 

между НПО и други организации и институции, това са писмо, бележка, оферта, факс. 

Вторият извод е, че различията по-скоро са в стила и езика, който е по-неформален при 

НПО, като структурните елементи остават, като обръщение, адресат, адресант, дата, 

място, приложение и други. При финала на част от писмата служители и сътрудници от 

НПО малки имена, а не позиции и фамилно име, особено когато вече работят по 

проекти или се познават. В допълнение към горепосочените, могат да се добавят и 

следните форми на бизнес комуникация определени на база йерархия на участниците в 

комуникационния процес. Третият извод е във връзка с информационния обмен по 

официално утвърдените за това канали в организацията, или така наречената формална 

комуникация, т.е. в НПО на първо място стои хоризонталната комуникация. 

Служителите най-често общуват с колеги на тяхното ниво в организацията, както в 

своя отдел, така и с други отдели от същата НПО, и с отдели в други НПО.  

Специфични особености на бизнес комуникацията в НПО, изведени като 

резултати при използване на количествени методи на изследване, са представени в 

четвърта глава. Фокусът е върху установяване на това доколко бизнес комуникацията 

в НПО е относително ефективна; как и кога се използва устната, писмената и 

електронната комуникация; кои са традиционните жанрове и кои нови формати 

навлизат; кои канали на комуникация се предпочита; кога се използва официалният 

изказ и дали формалността се спазват в максимална степен. 

За създаване на методическа рамка са използвани няколко източника, а именно: 

книгата на Цветан Давидков „Социологически методи в управлението на персонал“, 

който е учебник са дистанционно обучение (Давидков 1997) и книгата „Икономическа 

социология“, издание на УНСС, със съставители Таиш Пачев и Благой Колев (2005).  

Анкетната карта от 20 въпроса бе създадена при следване на базови теоретични 

постановки и методически указания относно формулиране на въпросите. Анкетната 

карта бе апробирана през 2010 г. и бяха направени допълнения и подобрения с оглед 
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съставяне на работещ последен вариант. Проведено бе проучване при използване на 

анкетна карта. Анализът на отговорите на анкетираните показва, че средната възраст на 

работещите в НПО е около 36 години, т.е. това са българи в активна трудова възраст.  

Проучването на участниците в бизнес комуникацията в НПО като адресати и 

адресанти, е важно, като акцентът е върху извеждане на фактори като образование, 

опит в НПО, опит на управленско равнище в НПО, особености на дейностите в НПО. 

Анкетната карта бе попълнена от общо 102 души, работещи като сътрудници, 

служители и мениджъри в НПО. Жените, които са дали отговори на въпросите, са 62, 

т.е. 60,8%, а мъжете – 40, или 39,2%.  

Изводите въз основа на анализ на резултатите относно образованието са, че 

работещите сътрудници и служители имат висше и средно образование и само малък 

процент от тях са с по-ниско образование. Тези изводи са направени въз основа на 

следните резултати: само 2% имат образование, по-ниско от средно; със средно 

образование са 13, т.е. 12,7%; по-малко от 10 процента посочиха като отговор средно 

образование. Анкетираните, които имат висше образование, са 72, т.е. 70,6% . В НПО 

работят хора, които са доктори или имат следдипломни квалификации, т.е. след висше 

образование, а именно 14,7% са такива. Равнището на образование е добра база за 

ефективна бизнес комуникация. Важно е да бъде отбелязано, че в НПО се включват 

завършили висше образование, т.е. хора, които са утвърдени специалисти, които имат 

амбиция за кариерно израстване, които притежават умения и компетенции в дадени 

сфери, които са образовани, а това създава благоприятни условия за работа в НПО и в 

частност за реализиране на бизнес комуникацията при осъществяване на отделни 

дейности и проекти. 

При започване на изследването предположенията по отношение на образованието 

на анкетираните бяха, че повечето от тях имат хуманитарно образование, неголяма 

част имат дипломи в областта на мениджмънта, публичната и бизнес администрацията, 

че психолози и педагози намират работа или допълнително са ангажирани в НПО. 

14,7% са дали отговор „други“, като това предполага да бъде направен изводът, че те не 

са открили в отговорите специалността, която имат, а 12,7% не са дали отговор. Най-

голям е броят на педагозите според данните в анкетата, 11,8%. Социалните работници, 

т.е. такива, които имат съответното образование, са 7,8%. В НПО се реализират почти 

8% от анкетираните, броят им е равен на този на психолозите и социолозите. 

Резултатите показаха, че с равен брой са социолозите и психолозите, по 7 от 
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анкетираните, или за всяка група по 6,9%. Броят на социолозите в НПО постепенно се 

увеличава, като те са ангажирани при обработката на статистическата информация, 

както и с друга административна и организационна работа. Почти седем процента от 

анкетираните заявяват, че са психолози и това е резонно предвид данните за видовете 

НПО, в които има такива, които са ангажирани с образование и със социални дейности, 

което предполага такива специалисти да работят в тях. 6 от анкетираните са посочили, 

че са политолози. Историците са четирима. Публична администрация са завършили 

трима. Филолозите също са трима. Журналисти или специалисти по ПР са четирима. 

Тяхната работа по-скоро е свързана с изготвяне на информационни бюлетини, имидж 

мейкърство и т.н. Юристи са петима. Наблюденията сочат, че голяма част от юристите, 

работещи в НПО, са председатели на управителните съвети или участват в тях като 

техни членове. Икономисти са осем. Броят им е близък до този на педагозите, 

социолозите и психолозите. Много от НПО участват в проекти, наемат финансисти за 

осчетоводяване и преразпределения на бюджета. Инженери са шестима, те също 

намират място в състава на НПО, предимно в екосдружения и др. Архитект е само един. 

Не можахме да попаднем на работещи програмисти в НПО. Има основания да се 

направи изводът, че подготовката в социалните и хуманитарните науки е добра база да 

ефективна бизнес комуникацията в НПО. 

Опитът в НПО е фактор, който оказва влияние върху ефективността на бизнес 

комуникацията и анализът на въпрос, свързан с продължителността на ангажиментите с 

дейности в НПО, с това колко години работят в дадената НПО, даде интересни 

резултати. Целта на такъв въпрос е да се установи дали има връзка или зависимост 

между стажа и подготвеността за реализиране на делова комуникация в тях. 

Половината от анкетираните отговарят, че работят в НПО от 1 до 5 години. През 

последните 10 години постепенно се утвърди неправителственият сектор, като той е 

поприще за работа на студенти, както и начало за трудов стаж за някои, които току-що 

са завършили различни хуманитарни специалности. Работещи към или в НПО от 5 до 

10 години са 34, т.е. 33,3%. Това е втората по големина група от анкетираните. Те са 

хора с утвърдени позиции в този сектор и с управленски опит и изградени 

комуникативни умения, които са добра база за ефективна бизнес комуникация. Десет от 

анкетираните има опит от 10 до 15 години в НПО, следователно само една десета имат 

дългогодишен стаж в НПО. Опит от 15 до 20 години в НПО имат 5 от анкетираните. 

Над 20 години стаж в НПО имат 2% от анкетираните и това е резонно, като се има 
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предвид стартът на тези организации в България и активизирането им и постепенното 

им утвърждаване в гражданското общество след 1990 г. Изводът е, че по-дългият опит 

като сътрудници и служители в НПО е добра база за по-ефективна делова комуникация.  

Целта на въпроса, свързан с това каква длъжностна позиция заемат 

анкетираните в НПО, е да се установи дали осмислеността на позицията, в това 

число и управленска, е добра база за по-ефективна бизнес комуникация. От 

отговорилите на позиция „председател на управителен съвет“ са 36. Членове на 

управителни съвети са 15. Малко от анкетираните работят като секретари в НПО (13 

души). 11 от анкетираните са членове на НПО. От анкетираните като щатни 

сътрудници работят 9. Малък е и броят на сътрудниците на хонорар, като причините 

могат да са различни. Вероятно някои НПО работят с доброволни сътрудници, които 

работят и на други места, затова се свързахме с тях по-трудно. Същото може да се каже 

и за сътрудниците на хонорар. От тях са отговорили 7. Сътрудниците на хонорар не са 

постоянна част от екипа на НПО и биват инструктирани за работа в случаи, налагащи 

това. От отговорилите доброволни сътрудници са 8. За тях работата в НПО не е трудов 

ангажимент, но те показаха готовност и желание за участие в този тип изследване. 

Трима не са дали отговор. Изводът е, че позицията задава възможности за използване 

на определени жанрове и за по-активно участие в дадени комуникативни ситуации и 

натрупването на опит, в това число и управленски, благоприятства постигането на 

комуникативни цели при делово общуване в НПО.  

Търсенето на връзка между това как се осъществява бизнес комуникацията в НПО, 

които работят в една или няколко области, даде интересни резултати. Най-голямо 

присъствие от анкетирани има на председатели на УС, тъй като те са основен движещ 

фактор в НПО. Доста голям процент, 34,3%, сочат, че НПО, в което са ангажирани, 

работи в областта на образованието. Втората област са социалните грижи. Много от 

анкетираните (24) работят в сферата на социалните грижи. Защитата на човешките и 

гражданските права също са сфера на дейност, предпочитана от някои НПО, както 

показват данните, а именно 19,6% са ангажирани с подобни дейности. Политиката се 

оказва също предпочитана сфера на дейност (11,8%). С изкуство и култура се 

занимават една десета от анкетираните (10 души, 9,8%), но в техните организации се 

развиват и други дейности. Екологията ангажира също 10 човека. Със здраве и 

превенции на здравето са ангажирани петима. Други 17 анкетирани са отговорили 

„други специалности“, т.е. нямаме яснота какви са точно. Не са отговорили 36 души. 
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Изводът относно бизнес комуникацията и това в каква област работи НПО е, че всяка 

сфера предполага активно използване на различни формати и жанрове от деловото 

общуване, като заедно с образованието и професионалната подготовката, опитът в НПО 

подпомагат работата в неправителствения сектор, при осмисляне на задълженията и 

позицията, както и на конкретните ангажименти и на комуникативната ситуация. 

Резултатите от анализа на отговорите на въпроси, вързани с писмената бизнес 

кореспонденция, показват следното. Използват се жанровете  писмо, доклад, 

инструкция, справка, служебна бележка, удостоверението, но честотата на използване 

и предпочитания в НПО към някои са различни, като причина са в дейностите и в 

установените традиции. Първият извод е, че писмото, което е епистоларен жанр, част 

от писмената бизнес комуникация, е широко използвано. То носи висока степен на 

официалност и формалност и затова намира приложение в работата на НПО. По-рядко 

се използват инструкция, справка, служебна бележка и удостоверение, а това се дължи 

до известна степен на хоризонталната комуникация в НПО, както и на нагласата да се 

избягват формалности и да се намали бюрокрацията. Инструкции се правят от членове 

на управителни съвети и от председатели. Тя е насочена вертикално надолу към 

членовете на организацията и се отнася към вътрешната низходяща бизнес 

комуникация. Непрекъснато използват или изготвят справки 37 от анкетираните; рядко 

я използват 45, никога не са правили или изготвяли справки 18. В НПО се правят 

справки, като те влизат в задълженията на по-нисшестоящите служители. Също така 

може да се направи тълкувание, че справки се правят както за работата вътре в самата 

НПО, така и във връзка с дейности на НПО по проекти, т.е. с външни организации и 

институции. Следователно тя има по-широко приложение и се отнася както към 

вътрешноорганизационната комуникация, така и към външната комуникация. 

Докладите все по-често се изготвят в НПО с оглед постигане на отчетност и 

мониторинг, т.е. в резултат на външни фактори. Докладът се използва непрекъснато от 

46 от отговорилите, т.е. почти половината от анкетираните. Това е така, защото 

четенето на доклади по повод годишни събрания и правенето на отчети публично е 

задължително. Рядко използват доклада 41 от попълнилите анкетите. Никога не са 

подготвяли или представяли доклади 13 от анкетираните, а двама не са дали отговор. 

Докладите се отнасят до управленски и координаторски позиции в НПО, като 

служителите и мениджърите се занимават с изготвянето и представянето им. 

Инструкцията се използва непрекъснато от 20 от отговорилите, 43 от респондентите я 
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използват рядко, или 42,2%, 37 от запитаните никога не са прилагали този жанр в 

писмена форма в работата си.  Изводът е, че инструкцията в НПО може да се прави 

писмено, но е възможно това да става по телефон, чрез електронна писмена 

кореспонденция, а също и директно. По отношение на един от стандартните документи, 

каквато е служебната бележка, резултатите са следните: служебна бележка се 

използва непрекъснато от 21 от анкетираните. Това се дължи на факта, че служебна 

бележка се издава само в определени случаи, тя не е основен документ, който се 

използва в НПО, като 57 от попълнилите анкетата никога не са изисквали служебна 

бележка. Служебната бележка, подобно на справката, е сред тези документи, които се 

използват по определени поводи.  След анализ на отговорите на въпросите е направен 

изводът, че удостоверението има различни приложения в дейности на НПО. 

Отговорите показват, че то се използва непрекъснато само от 24 от анкетираните; 57 от 

тях го използват рядко, никога не са прибягвали до него 18, а трима не са дали отговор. 

Изводът е, че удостоверението е документ, който няма широко приложение сред 

работещите в НПО. Удостоверения най-често се издават в случаи, когато дадената НПО 

има характер на обучителна и образователна организация. Като синоним на 

удостоверение, но в друг контекст, за доказване на придобита квалификация или 

завършен курс се използва терминът чуждица „сертификат“. Удостоверението има по-

висока степен на официалност в сравнение със служебната бележка.  

Изводите относно писмените жанрове на бизнес комуникацията при вземане 

на управленски решения са следните. В НПО при ситуации, предполагащи вземане на 

решение, се използват същите жанрове като при държавната/публичната 

администрация и от бизнес организациите, но честота на използване и спецификите на 

приложение на тези жанрове е различно. Обхванати са жанровете протокол, покана, 

отчет, предложение, докладната записка. Резултатите показват, че 70 от анкетираните 

непрекъснато използват протокол, 20 от респондентите пишат рядко протоколи, а 11 

никога не са изготвяли такъв. Този висок процент е показателен, че дейностите в НПО 

изискват официалност и отчетност, а те се осъществят чрез протоколи и протоколиране 

на решенията. Освен това протоколи се пишат на отделни етапи от проекти, на 

заседания, при вземане на решения на различни нива, т.е. ангажирани са служители и 

сътрудници от изпълнителска до мениджърска позиция. Поканата се използва доста 

често в НПО като жанр от писмената бизнес комуникация. Непрекъснато се използва от 

65 от анкетираните, рядко от 30, никога не са изпращали покана петима. Това широко 
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приложение на поканата в бизнес комуникацията в НПО се дължи, от една страна, на 

спазване на нормите на етикета, а от друга, на честите събития, които НПО организират. 

Поканата може да бъде електронна, т.е. да се изпраща и по интернет, чрез електронно 

писмо, с линк към сайт.  Непрекъснато са изготвяли отчети 65 от анкетираните, рядко 

са участвали в писане на отчети 24 от отговорилите, а никога не са правили такъв само 

12. Това е показателно за бизнес комуникацията в НПО  и се дължат и на това, че при 

писането на отчети участват членове на екипи. Те не се изготвят само от изпълнители 

или само от ръководители и координатори и това е една от спецификите на бизнес 

комуникацията в НПО. Във връзка с това колко често се ползва предложението, което 

принципно е официален писмен документ, обобщените резултати са следните. 

Предложението се използва непрекъснато от повече от половината от анкетираните, т.е. 

от 57 от запитаните, около една трета го правят рядко, а 8 от респондентите никога не 

са прибягвали до него. Резултатите се дължат на това, че предложението в НПО не е 

само писмена комуникация, някои може би приемат, че то се прави по време на 

събрания, заседания, оперативки от всеки участник, служител, сътрудник, ръководител. 

Резултати във връзка с използването на писмен жанр е докладната записка са следните: 

само 23 от анкетираните я използват непрекъснато, рядко прибягват до нея 40, 35 

никога не са писали докладни записки и четирима не са дали отговор. Докладната 

записка е жанр, който се използва по-рядко в работата на НПО, която невинаги се 

отличава с формалност и йерархия. Изводите са, че използваните писмени жанрове при 

вземането на управленски решения в НПО са същите като в бизнес средите, няма 

различия в честотата на изготвянето и изпращането им, както и в степента на 

формалност при предаване на информация. 

Изводите във връзка с използването на жанрове и формати при дейности по 

проекти, които са част от дейностите на НПО и целта е установяване кои от тях имат 

специфично приложение и колко често се използват, са следните. Най-често се 

използват жанровете доклад по проект, отчет по проект, стандартизиран формуляр, 

информационен бюлетин и е дадена опция и за други. 

Обобщените резултати на отговорите на въпроса за честотата на използване при 

работа по проект доклад?,  показват следното: непрекъснато пишат доклади по 

проекти 65 от анкетираните, рядко изготвят доклади 31 от респондентите. Изводът е, 

че служителите в НПО, които имат активно участие в проекти, се включват в 

подготовката и писането на доклади. Потвърждава се хипотезата, че активното 
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участието на НПО по проектна работа налага писане на доклади, които са сред най-

често използваните писмени документи в бизнес комуникацията. Изводът във връзка с 

използването на отчета като жанр, който се отнася конкретно за проекти дейности, е 

следният. Отчети по проекти се правят не само от експерти, а в последно време и от 

секретари с добра компютърна грамотност и отлична комуникативна компетентност. 

Този извод е направен въз основа на анализ на следните данни: непрекъснато участват 

в писане на отчети 73 от анкетираните, 20 са подготвяли рядко отчети, 7 никога, а 2 не 

са дали отговор. Ясно е, че отчетът се използва широко от участниците в анкетната 

карта, но той е строго рамкиран.  

Резултатите показват, че стандартизираният формуляр навлиза в работата на 

НПО, тъй като непрекъснато го използват 76 от респондентите, 16 от запитаните рядко 

са ползвали този жанр, 7 – никога, 3 не са дали отговор, вероятно, защото не познават 

термина или не са пожелали да попълнят тази графа. Това потвърди хипотезата, че 

стандартизираният формуляр има висока честота на употреба и е една от 

спецификите на бизнес комуникацията в НПО, а една от причините е, че той създава 

рамки, но и удобства. Другата причина, е че той регламентира и дава възможност за 

съизмерване, оптимизира работата в НПО. Обобщението е, че стандартизираният 

формуляр е интересна специфика на бизнес комуникацията в НПО. 

Резултатите относно това колко често се ползва в комуникацията по проект 

информационен бюлетин, показват, че този относително нов жанр е познат и се 

подготвя в НПО. Непрекъснато го съставят почти половината от анкетираните, или 49, 

41 – рядко, 9 никога не са прибягвали до него, 3 не са дали отговор. Информационен 

бюлетин като жанр предполага външноорганизационна бизнес комуникация най-вече, 

адресиран е към донори, мониторингови организация, държавни институции и 

контролиращи органи. Информационният бюлетин не се готви от редови служители, а 

от мениджъри, координарори и специалисти по връзки с обществеността.  

Изводът е, че наред с традиционните жанрове при работа по проекти като доклад 

по проект и отчет по проект,  навлизат и се утвърждават още два, а именно: 

стандартизиран формуляр и информационен бюлетин. 

Изводите след анализ на резултатите от отговорите на въпроси, свързани с 

използването на жанрове при подбора на персонала, показват, че жанровете молба, 

заявление, автобиография, мотивационно писмо и препоръка имат специфично 

приложение в работата на НПО, като се използват с различна честота и има 



33 

 

предпочитания към някои от тях. Относно молбата резултатите показват, че 

непрекъснато я пишат 38 от анкетираните, 28 подават молби рядко, 28 никога, а 8 не са 

дали отговор. Тоест малко повече от една трета все още пишат молби. 62 от 

анкетираните предпочитат заявлението като документ, рядко прибягват до него 24, 

никога не са писали заявление 12, а 4 не са дали отговор. Този термин е предпочитан от 

респондентите, виждаме, че резултатите показват голямата му употреба. Той измества 

молбата като термин. Вероятно някои от респондентите предпочитат стария термин 

или при затруднение при подбор на персонал използват заявлението за пресяване на 

кадрите. Автобиографията има широко приложение при подбор на персонал, а 

изводът е направен след анализ на резултатите, а именно: 80 от запитаните 

непрекъснато пишат автобиографии, вероятно като част от процеса на набиране на 

кадри и сътрудници в НПО. НПО също наемат персонал, като този документ е сред 

основните. Рядко са писали автобиография от новите формати 13 от анкетираните, 5 – 

никога, и 4 не са отговорили. Другият извод е, че този жанр е типичен и за бизнес 

организациите, и за държавните служители, и за НПО. Тук не се очертава особена 

специфика, то се комбинира се със следващия важен документ – мотивационното 

писмо. Обобщените резултатите за мотивационното писмо са следните: то е широко 

приложимо за подбор на кадри в НПО. Рядко използват този жанр само 23 от 

анкетираните, т.е. под една трета, което доказва устойчива тенденция той да има висока 

употреба. Петима никога не са писали мотивационно писмо. Изводът е, че има 

устойчива тенденция за все по-активно използване на този писмен жанр в НПО при 

подбор на кадри. Относно мястото на препоръката в процеса на подбора на персонал и 

сътрудници в НПО резултатите в обобщен вид са следните: непрекъснато пишат или 

изискват препоръки 41 от анкетираните. Изводът е, че има засилващата се употреба на 

препоръката в НПО, тъй като през последните няколко години тя има за цел да покаже 

мнението на предишен работодател, както и на преподаватели и компетентни и 

позитивно настроени лица спрямо кандидата. Тази практика е нова и в НПО още няма 

широко приложение, но тенденцията е това да се промени. Рядко пишат препоръки, 

само 48 от анкетираните.  

Обобщените резултати показват, че в НПО се използват всички жанрове, макар 

и в различна степен, като има тенденция към повишаване на компетентността. 

Комбинирането на автобиография с мотивационно писмо е факт. Засилват се 
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предпочитанията към подаване на заявление, а препоръките се изготвят и изискват и 

от работодатели, и от работещи в НПО. 

Изводите относно използването на диалогичните формати в работата на НПО и 

по-конкретно та тези, които се реализират при вземане на решения, а именно 

оперативката, заседанието, събранието, уъркшопа, са следните. Най-често в НПО се 

провеждат оперативки, а изводът е въз основа на резултатите: непрекъснато прибягват 

до него 69 от анкетираните, рядко участват в оперативки 24 от респондентите. 

Причините за това са, че оперативката предполага по-неформална бизнес комуникация. 

Тя може да бъде веднъж седмично или веднъж на ден, като това се определя от 

участниците в дадената НПО.  

Резултатите на въпроса: „Използвате ли при вземане на решение заседание?“, са 

следните: 64 от запитаните участват или подготвят заседания. 28 от респондентите са 

участвали рядко в заседания, само 7 никога не са присъствали на заседание, това 

вероятно са външни сътрудници или доброволци.  

На трето място сред предпочитаните диалогични формати при устна комуникация 

в НПО е събранието, тъй като обобщените резултати са следните: непрекъснато 

подготвят и участват в събрание 48 от респондентите, т.е. почти половината. 45 от 

респондентите го използват  рядко, като те или са доброволни сътрудници, или 

събранието се измества от други устни жанрове при много от НПО. Само 6 не са 

участвали в събрания. Този малък процентът отново показва специфичната особеност 

на бизнес комуникацията в НПО.  

Обобщението е, че спецификите в бизнес комуникацията в НПО относно тези 

устни диалогични формати са следните, макар всички те са обхващат 

вътрешноорганизационните комуникационни взаимоотношения. Познават се 

установените стандарти, има компетентности, които включват такива знания, като това, 

че събранието и заседанието изискват дневен ред, оперативката е устен диалог. Тези 

диалогични формати се реализират с различна честота, има предпочитания към някои 

от тях с оглед динамиката в работата на НПО, но всички те имат своето място, като се 

следва прагматичният подход.  

Изводите относно използването на диалогичните формати семинар, конференция, 

кръглата маса, дебат в работата на НПО, са следните. Има предпочитания към 

семинара, почти половината от анкетираните – 49 – познават и участват в този 

диалогичен формат. 41 респонденти рядко участват в семинари, вероятно рядко ги 
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прилагат като съвременна бизнес практика. Никога не са били на семинар само 11 

анкетирани. Служители и сътрудници във фондации и сдружения се включват в 

семинари, като не е възможно да се определи дали са организатори, дали преподават, 

дали са курсисти и присъстващи. Целта на този въпрос не е да изясни това, а дали е 

предпочитан, използван формат в работата на НПО. Такава бе и предварителната 

хипотеза, че той често се организира и провежда от НПО, най-вече по проекти, както и 

с цел обучение или за обмяна на опит между НПО. Има и предпочитания към 

конференциите, а изводите са въз основа на анализ на отговорите на въпроса, а именно: 

34 често или непрекъснато използват или участват в конференции в сравнение със 

семинари. 53 от анкетираните рядко участват или организират конференции. 

Конференциите, свързани с организационната бизнес комуникация, по-рядко с 

вътрешноорганизационната между служители на НПО, относително често между 

сходни НПО и по-често при работа по проекти и с държавни институции и бизнес 

организации са свързани с външноорганизационната делова официална бизнес 

комуникация.  Никога не са били на конференция и не са организирали такава 13 души. 

Кръглата маса се организира по-рядко от семинарите и конференциите. Непрекъснато 

в кръгли маси участват или ги организират 38 от анкетираните; рядко в кръгли маси са 

се включвали  50 анкетирани. Много голяма част от анкетираните (половината почти) 

предпочитат кръглата маса като поле за проявление на устната бизнес комуникация. 

Това е така, защото повечето от анкетираните не са на високи позиции в НПО. Никога 

не са били участници или организатори 12 от запитаните. В НПО се организират дебати 

нерядко, а изводът е въз основа на анализ на резултатите: непрекъснато участват в 

дебати 45. Рядко се включват в дебати 32 от анкетираните, 19 никога не са присъствали 

или участвали, 6 не са дали отговор, може би не познават този формат.  

Изводът е, че семинарът се използва при обучения; конференцията и кръглата 

маса при дейности на НПО, които изискват публичност и постигане на консенсус; като 

дебатът също има приложение в НПО, а едни от факторите са, че този сектор играе 

съществена роля в гражданското обществото, което предполага и организиране на 

дебати. 

С оглед установяване на спецификите на бизнес комуникацията в НПО, в анкетата 

е включен въпрос в каква степен използват уъркшоп като относително нов диалогичен 

формат. Този формат обаче се налага като практика в бизнес организациите, а и в НПО 

по предварителни хипотези и наблюдения той също намира приложение. Обобщените 
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резултати са следните: Непрекъснато участват в този оперативен диалогичен формат 42, 

рядко са включвани в него 33. 25 никога не са канени и ангажирани, т.е. една четвърт 

от анкетираните не са чували за този нов модел на съвещания в малки групи. 

Предположението е, че в бъдеще НПО ще предпочетат този вид практика и този жанр 

ще се наложи, без да измести събранието, заседанието и кръглата маса. То е 

специфична особеност на бизнес комуникацията в нестопанските организации в 

България. 

Изводите относно използването на монологичните устни ораторски изяви, а 

именно реч, презентация, беседа, лекция, изказване, са следните. Един от най-често 

използваните ораторски жанрове е речта, а изводът е въз основа на отговорите, според 

които често произнасят речи 41 от анкетираните. Това е жанр, който е част от 

официалната устна бизнес комуникация, както вътре в организациите, така и на 

външни събития. Рядко произнасят речи 41, т.е. поравно. Никога не са произнасяли реч 

18 респонденти, 2 не са дали отговор, вероятно защото, ако работят като 

администратори, не им се налага да произнасят речи. 

Специфика в бизнес комуникацията в НПО е честото прилагане на презентации в 

дейности на фондации, сдружения, асоциации и други. Изводът е въз основа на анализ 

на отговорите, които показват, че непрекъснато правят презентации 76 от анкетираните. 

Рядко са правили презентации 20 от анкетираните. Само 4 никога не са правили 

презентации. Изводите са следните. Презентацията през последните години измести от 

употреба много жанрове. Чрез нея много НПО реализират представяне на дейности, 

проекти и продукти. Презентацията е част от вътрешноорганизационната и 

външноорганизационната бизнес комуникация в НПО и е една от специфичните 

особености на деловото общуване в неправителствения сектор в България с устойчива 

тенденция. 

Лекцията се използва често в НПО, като резултатите потвърждават 

предположенията, а именно: непрекъснато използват лекцията 50 от анкетираните. 

Рядко четат или слушат лекции, това не се проучва в дисертацията и конкретно чрез 

анкетната карта, 38 от анкетираните. Изводът е, че в съвременните НПО у нас се 

провеждат активно обучения, което предполага използване на този жанр.  

С особено висока честота на използване в дейности на неправителствения сектор 

са изказванията. Изводът е въз основа на анализ на резултатите от отговорите, а 

именно: непрекъснато правят изказвания 71,6% от анкетираните. 22 от анкетираните 
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рядко са се изказвали. Това вероятно са млади хора или неопитни сътрудници, или 

административни служители. Семинари, конференции, заседания, събрания, 

оперативки, уъркшопове изискат правене на изказвания, които са устна бизнес 

комуникация. Изказвания се правят и по време на събрания и заседания, т.е. този жанр 

има широко приложение в живота на НПО у нас.   

Другият извод е във връзка с ораторския жанр беседа, като резултатите са 

следните: непрекъснато подготвят, четат, изнасят или присъстват на беседи 41 от 

анкетираните. Рядко изнасят или слушат беседи 41,2%, никога 16,7%. Тези резултати 

дават основание да се направят следните изводи. Този жанр се измества от 

презентацията, както и от диалогични формати с широко приложение, като уъркшоп.  

Обобщението е, че беседата се прилага наред с изказване, реч, заседание, но по-

рядко и това е специфична особеност на бизнес комуникацията в НПО. Като цяло в 

неправителствения сектор се прилагат по-динамични жанрове, които се причисляват 

към формалната и неформалната бизнес комуникация.  

Изводите относно предпочитанията при използване на бизнес кореспонденция в 

работата на НПО, са следните. Писмената бизнес кореспонденция като предпочитан 

вариант е посочена от петима от анкетираните. Електронната бизнес кореспонденция, 

или имейлите, са предпочитани от 28,4% от анкетираните. В еднаква степен използват 

и писмената, и електронната кореспонденция 32 анкетирани. В различна степен в 

зависимост от целите, задачите и ситуациите се използва някоя от двата вида, а именно 

34 са дали такъв отговор. Това е резонно, тъй като според различната цел, задача или 

ситуация респондентите избират каква бизнес кореспонденция да използват. 

Следователно спецификата на дейностите и установените правила в НПО изискват 

използването на различни видове бизнес кореспонденция. 

Изводът от анализа на резултатите на отговорите на въпроса, който е насочен към 

изясняване на това колко често използват интернет при комуникацията с НПО, е 

следният: постоянно ползват глобалната мрежа 81 или 79,4%, като обобщените 

резултати потвърдиха хипотезата, че интернет все по-активно навлиза в дейностите на 

НПО; че интернет комуникацията е предпочитана, ефективна и резултативна поради 

своята гъвкавост.  

Различни са резултатите обаче от анализа на отговорите на същият въпрос, но 

зададен спрямо друга ситуацията, при външна възходяща индиректна външна 

комуникация, т.е. колко използват НПО интернет при комуникацията с държавната 
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администрация. Резултатите са – постоянно ползват интернет 25 от анкетираните. 

Причините може да са различни – от чисто икономически до приемственост и синхрон 

на работа между двата сектора – държавен и неправителствен.  В сравнение с 

ползването на интернет между НПО разликите са фрапиращи – почти 80% срещу 24,5%. 

Служителите и сътрудниците в НПО, които комуникират често с държавната 

администрация чрез интернет, най-често разменят електронни съобщения, но в никакъв 

случай не е неформална бизнес комуникация. Обобщението е, че интернет 

комуникацията с държавната администрация не е честа и не е ефективна във варианта 

външноорганизационна вертикална бизнес комуникация.  

Различни са резултатите и от анализа на отговорите на същият въпрос, но зададен 

спрямо трета ситуацията Отново резултатите показват неефективност в бизнес 

комуникацията между НПО и бизнес организации, като се предполага, че тя ще е 

ефективна и честа през глобалната мрежа, но това не е така. Постоянно ползват 

интернет 35. Когато представители на НПО комуникират с представители на бизнес 

организации, вероятно предпочитат директна комуникация. Често ползват интернет 32 

анкетирани. Понякога прибягват до този канал 20 от анкетираните. Когато дадената 

НПО е в невъзможност да използва интернет поради различни причини, се използват 

други канали.  

Анализът на отговорите на въпроса: „А колко често използвате емотикони в 

имейлите си?“, показва доста добро ниво на познаване на нормите на нетикета. 

Анкетираните служители и сътрудници в НПО спазват нормите, налице е 

компетентността на ползващите интернет относно нетикета и това е една от 

спецификите на електронната бизнес комуникация в НПО. Постоянно ползват 

емотикони 18 анкетирани, често  използват емотикони 17 анкетирани, понякога – 12, 

рядко – 21, никога – 33, само 1 не е дал отговор. Тези резултати показват ориентиране 

към формален изказ и намаляване на визуалните елементи за сметка на вербалните в 

имейлите. 

Обобщените резултатите от анализа на отговорите на въпроса относно това колко 

често се използват съкращения на английски в имейлите също показват доста добро 

ниво на владеене на нетикета, отново при отчитане на средната възраст на 

анкетираните. Постоянно ползват тези съкращения 17 анкетирани, често – 12, понякога 

– 22, рядко – 31, и 19 – никога. Изводът е, че макар да имат опит от неформално 

общуване във форумите, анкетираните спазват правилата, като избягват съкращенията, 
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за да не допуснат комуникативни бариери в деловото общуване и за да покажат добро 

равнище на владеене на нетикета.  

Изводите относно използването на различните възможности за индиректна бизнес 

комуникация, са следните. Относително често се използва Skype, а основанията са 

резултатите от анализа на отговорите, а именно Skype използват 44 анкетирани, т.е. 

почти половината, рядко прибягват до него 11, никога не са го ползвали само 12. 

Относно по-рядко се използва интранет, а резултатите от отговорите на въпроса „А 

колко често използвате интранет?“, са: постоянно го ползват само 27 анкетирани, 

често – 16, понякога – 10, рядко – 15, и 33 – никога не са го ползвали. Вътрешните 

мрежи имаха по-голяма популярност през 90-те години. Невсяко НПО има системни 

администратори, които да следят тази база. 

Изводът относно използването на други възможности за индиректна бизнес 

комуникация, сред които мобилните телефони, е следният: служителите в НПО имат 

предпочитанията към тях, като постоянно в бизнес комуникацията в НПО се ползват 

мобилни телефони. Това показват резултатите от отговорите, а именно: от 80 от 

анкетираните, 13 – често, 3 – понякога, 3 – рядко, 3 – никога.  Използването на мобилни 

телефони е както при вътрешнофирмена, така и външнофирмена, вертикална и 

хоризонтална, възходяща и низходяща в зависимост от комуникаторите.  

Изводите относно използването на различните възможности  на социални мрежи в 

НПО, са следните: социалните мрежи се оказват предпочитан канал и средство за 

делово общуване в НПО. Тенденцията е да се увеличат НПО, които ги предпочитат, а 

този извод произтича от резултатите: постоянно използват социалните мрежи за делови 

нужди 34 от анкетираните. 24 анкетирани ползват често социалните мрежи, 20 – 

понякога, 13 – рядко, само 10 – никога не са прибягвали до тях.  

Изводът във връзка с използването на форумите в интернет за целите на бизнес 

комуникацията в НПО, е следният: форумите се използват от работещи в НПО, но не 

много активно. Много от работещите в НПО нямат време да четат и пишат във форуми, 

тяхната работа в НПО най-често е съпътствана с други задължения. и колко често се 

използват те от НПО. Този извод е направен въз основа на анализ на резултатите, а 

именно: постоянно ги ползват 18 анкетирани, често – 12, понякога – 21, рядко – 27, и 

никога – 22.  

Изводът във връзка с установяване в каква степен работещите в НПО познават 

нормите на етикета в мрежата, следният: много добре познават нормите 18 от 
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анкетираните, добре познават нетикета 45 респонденти. Почти половината от 

анкетираните са овладели нормите за добро поведение в интернет на база практика и 

семинарни занятия. Това е въпрос, чрез който се цели да се установи и верифицира 

компетентността относно нетикета като самооценка.  

Относно оценката за ефективността на бизнес комуникацията в НПО в България 

резултатите показват следното: като ниска я оценяват 15 анкетирани, като средна – 66, 

и като висока – 21.  Тенденциите са към повишаване на уменията за делово общуване и 

бизнес кореспонденция у служителите.  

Направените препоръки за усъвършенстване на бизнес комуникация в 

неправителствена организация в България, които са дадени от анкетираните на 11 

въпрос, който е отворен, показват голямо разнообразие. Обобщаването на отговорите 

показва следното. Най-голяма е групата с препоръките, свързани с обучение по бизнес 

комуникация и реторика, а именно: конкретни предложения за обучение в добри 

практики, съставяне на изказвания, речи, презентации и др., отговарящи на 

съвременните изисквания; както и свободно боравене със словото, писмения език, 

устното говорене и онлайн комуникацията. Има предложения за повече семинари и 

срещи за обмен на информация, опит и познания са добро средство за усвояване на 

умения и компетенции за бизнес комуникация със степен на ефективно въздействие и 

от страна на изпращач, и от страна на получател на информация. Има и предложения 

обучението по бизнес комуникация да е във всяка НПО с цел подобряването на 

комуникативните умения и компетенции у останалите служители в организацията. Има 

и предложения да се провеждат обучения от университетски преподаватели; да се 

напишат учебници и ръководства по бизнес комуникация. Обобщението е, че 

обучението по реторика е една от най-съществените препоръки, посочени от 

респондентите, тъй като е налице информираност, че бизнес комуникацията използва 

базови правила от реториката. Обучението по тази дисциплина може да доведе до по-

ефективна бизнес комуникация, което е много по желателно. Втората група препоръки 

са самите НПО да проявяват самоинициатива за подобряване на бизнес комуникацията 

на различни равнища. Третата група отговори са за адаптиране на бизнес 

комуникацията към неправителствения сектор. Четвъртата група препоръки са за 

каналите на комуникация в НПО, като най-вече се говори за използване на социалните 

мрежи и за изграждане на мрежи за сътрудничество през интернет. Петата група 
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препоръки показва концептуално мислене, а именно такова е предложението, че тъй 

като липсва цялостна визия за работата в сектора, е необходимо изготвяне на такава. 

Обобщението е, че в НПО наред с утвърдени жанрове и формати на устната и 

писмената бизнес комуникация навлизат и нови, има предпочитания към по-оперативна 

и динамична комуникация, като същевременно се спазват правилата и нормите. 

Спецификата е по отношение на по-краткото съдържание и по-активното използване на 

нови жанрове като презентации, уъркшоп, стандартизирани формуляри и 

информационни бюлетини, както и към все по-често използване на възможностите на 

интернет,  електронната поща, социалните мрежи. Същевременно е налице 

осмисленост, че форумите не са уместни за делово общуване, както и е че е важно да се 

спазват установените стандарти, особено при комуникация между НПО и държавни 

институции, НПО и бизнес организации. 

 

Изследването в пета глава е реализирано след създаване на методическа рамка. 

Резултатите са постигнати при прилагане на изследователския инструментариум, който 

се състои от включено наблюдение,  дълбочинни интервюта и анализ на обучения на 

незрящи за усвояване на умения за работа с компютър като основа за ефективна бизнес 

комуникация. Този инструментариум позволява да се интегрират различни качествени 

методи на изследване. Основанието да се предложи тази комбинация от методи е това, 

че са налице въпроси и проблеми, които предполагат различен подход при проучването; 

освен това се търсят решения и представяне на препоръки за усъвършенстване на 

работата на НПО за незрящи.  

Дълбочинното интервю даде възможност да се направи проучване сред членове 

на НПО за незрящи, като бе получена информация за мнението им. То е предпочетено 

като подходящо за хора със зрителни увреждания, тъй като протича по-спокойно, освен 

това не се прилага принципът на случайния подбор. В процеса на изследването 

дълбочинните интервюта са проведени от самия докторант, която също е незряща. При 

така изготвения въпросник за дълбочинното интервю всички въпроси са „отворени“. 

Това предполага да няма предварително формулирани отговори. Дълбочинното 

интервю се осъществи от един интервюиращ с един респондент, като времетраенето е 

различно в зависимост от възможностите на двете страни, като никое от тях не 

надвишава 30 минути – най-краткото протича в рамките на 20, а най-дългото на 30, 

средната продължителност е 25 минути. Всяко от тях бе записано на електронен 
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носител. Въпросите са поместени в приложението на дисертацията. Изследването е 

проведено между 30 ноември 2010 и 20 декември 2010 година. Аудиозаписите са 

адаптирани в текстови документи. Общото технологично време за провеждане на 

дълбочинното интервю е 20 часа. Чистото време на водене на разговора е 10 часа. 

Участниците са 10 лица, извършващи ръководна или сътрудническа дейност в НПО за 

незрящи, основно от фондация „Хоризонти“. От участниците двама извършват 

координаторска, а 8 сътрудническа дейност. 

Изводът след анализ на отговорите на първия въпрос относно познанията за това 

какво е бизнес комуникацията, е следният: осъществяващите бизнес комуникация в 

НПО посочват по-лесно жанрове, форми, видове и канали на комуникация, отколкото 

да дадат дефиниции. За трима от участниците първият въпрос създава трудности при 

даване на определение за бизнес комуникация, но те стигат до извода, че това е 

общуване със сродни неправителствени организации, държавни институции и фирми, 

като се използва официално-делови стил. Седем от интервюирани дават синоним на 

понятието – делово общуване, и смятат, че бизнес комуникацията включва писмена и 

електронна кореспонденция, преговори, събеседване на работа и участие в заседания.  

Обобщението след анализ на отговорите на въпроса, който е формулиран с цел 

установяване как се правят инструктажи и как се информират служителите в НПО, е 

следното. В работата на НПО се реализират директните срещи, но и често се провеждат 

телефонните разговори. Това е така, защото в случаите, когато някой от служителите не 

е в България или е извън офиса, се използва интернет, за да може да реализират 

комуникацията между ръководителя, служителите и сътрудниците. След анализ е 

направен изводът, че при вертикално низходяща комуникация има специфични 

функции и задачи в НПО за незрящи, като се предпочитат директни срещи и устна 

делова комуникация при инструктажи, тъй като те участват активно, възприемайки 

информацията директно и слухово. 

Изводът след анализ на третия въпрос, който е формулиран с цел установяване 

предпочитанията към използването на телефони, директни срещи, писма, интернет, е 

следният. Респондентите показват, че за тях е важен личният контакт с ръководителя. 

Всичките десет респонденти изтъкват, че имат предпочитания към директната среща, 

на второ място предпочитат телефона като средство, и то мобилния, а на трето – 

интернет. След анализите се установи, че при вертикално възходящата комуникация 

участниците отдават предпочитания на директните срещи, като в зависимост от 
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ситуацията те се ориентират и към активно използване на индиректни канали, 

съчетавайки ги с директното общуване. 

Анализът на отговорите на четвъртия въпрос който е формулиран с цел 

установяване предпочитанията към използването телефон, писма, интернет и по-

конкретно електронни писма, форуми, Skype, социални мрежи, показва, че при 

осъществяване на бизнес комуникация с други организации (т.е. външна, хоризонтална) 

респондентите предпочитат както писмената бизнес кореспонденция, така и 

електронните писма и интернет като цяло. Резултатите показват, че според 

респондентите това е официален и ангажиращ начин за привличане на други НПО за 

хора с увреждания, като използването на Skype, форуми, социални мрежи са подходящ 

начин за дискутиране на теми и събития, но не и за официална кореспонденция и 

комуникация. 

След анализ на отговорите на въпроса, насочен към установяване спецификите на 

комуникацията НПО-държавни институции, НПО-бизнес организации, са направени 

следните изводи.  Първият извод е, че интервюираните са единодушни, че при делови 

контакти с представители от правителствения сектор или бизнес организации най-често 

използват писмена бизнес кореспонденция, електронна писмена бизнес комуникация, 

както и стационарни телефони. Другият извод е, че когато участват повече хора и 

когато срещите са официални, се предпочита директната комуникация. Третият извод е, 

че уеббазираната информация доминира при предкомуникативния етап при 

подготовката за реални делови срещи, т.е. изпращане на покани, изготвяне на списъци с 

участниците, потвърждения, съставяне на програми и други. 

Шестият въпрос е формулиран с цел извличане на информация относно 

осъществяване на бизнес комуникация между незрящи посредством специализиран 

софтуер. Резултатите от анализа дават основание да се направи изводът, че се удължава 

процесът на подготовка и изпращане, на получаване и възприемане на електронни 

писма от незрящите, тъй като това става чрез слушане и писане не само на самите 

писма, но и на указанията за създаване и изпращане на същите. Незрящите чуват от 

екранния четец указанията и след това се насочват към разпознаване на клавиатурната 

подредба на компютъра. Едва на следващия етап е възможно осмисляне на 

съдържанието на електронните писма. 

Седмият въпрос е насочен за установяване как незрящите като получатели на 

писмена делова кореспонденция от държавни институции възприемат информацията. 
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Анализът на отговорите показа, че незрящите получават електронни писма и писма по 

пощата; като участниците в комуникацията декодират информацията електронните 

писма с помощта на синтезатора за реч, който използват. При писмената делова 

кореспонденция, която е на хартиен носител, отново има удължен процес, тъй като 

незрящите използват сканиращо устройство, което декодира информацията в дигитален 

формат, озвучаван от екранния четец и синтезатора за българска реч. 

Осмият въпрос се отнася до трудностите при бизнес комуникацията и 

комуникационните канали. Резултатите от анализа на отговорите показват, че отново 

има трудностите при бизнес комуникацията, а причините са резултат от спецификата 

на интернет, от html. Другата трудност, която бе констатирана след анализа е, при 

текстове, съдържащи визуални изображения, при наличие на емотикони, които се 

озвучават в програмата Skype, възникват технически, технологични и семиотични 

бариери при декодиране на съобщенията. Трудности се появяват и при представяне на 

информацията във видео- и аудиозаписи, които те намират в интернет. 

Анализът на отговорите на деветия въпрос показва, че интервюираните нямат 

затруднения при свързването с други организации за хора с увреждания, т.е. активно 

функционира хоризонталната, външна и делова комуникация с тези групи. Вторият 

извод е, че трудностите са резултат от високите цени за провеждане на разговори от 

стационарни към мобилни телефони. 

Резултатите от анализа на отговорите на десетия въпрос показват, че 

респондентите са наясно, че бизнес комуникацията се е променила с навлизането в 

глобален план на високите технологии – по-конкретно интернет, брайловите дисплеи, 

както и с скенерите и говорещ софтуер. 

Обобщението е, че респондентите разграничават директното от индиректното 

общуване, писмената от устната комуникация, интернет комуникацията в писмен вид 

от тази по Skype, като всеки от тях има различни предпочитания към формите за бизнес 

комуникация, но същевременно спазват установените жанрове, норми, правила и 

поставят съвременните практики и тенденции, в това число и тези в глобалната мрежа. 

Изводите в резултат на прилагане на метода на включеното наблюдение и на 

метода на външното наблюдения са следите. Интервюираните си служат с понятието 

„бизнес комуникацията“, без да знаят дефиниции за него. При тях практическите 

умения са много по-добре развити от теоретичните познания. Всички могат да 

различават комуникацията със сходни НПО от тази с държавната администрация и 
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други организации, спазват правилата за създаване на текст, служат си добре с говорещ 

софтуер, обучават колеги във формална и неформална обстановка, предпочитат 

директното делово общуване на живо или чрез програмата Skype. Освен това 

интервюираните правят разлика и между възприемане на текст, изготвен от техни 

колеги, и текст, който е изпратен от административни звена. Незрящите респонденти се 

затрудняват, когато имат технически проблеми, както и когато липсват социални 

асистенти, което предполага още един допълнителен елемент в бизнес комуникацията.  

В заключение, бизнес комуникацията в НПО за незрящи има специфични 

характеристики. Едни от тях са детерминирани от технически и социални фактори, 

например липсата на компютри и трудности при използване на различни програми; 

необходимост от провеждането на перманентно обучение на незрящите при отчитане 

на динамичното развитие на технологиите; засилване на помощта от компетентните 

власти, държавни и общински, за поддържането на ефективна комуникация и 

получаване на нова информация за това как може незрящите да се интегрират и да 

работят. Забелязва се тенденция да се подпомагат хората с уврежданията в процеса на 

реализиране на бизнес комуникацията, но те се възприемат като потребители. Все още 

не се осмисля достатъчно важността от социализирането им именно чрез подпомагане 

на уменията им за бизнес комуникация. Следователно, необходимо е да се даде 

приоритет на дългосрочните стратегически цели за обучение и интегриране на 

незрящите в обществото. Важна е ролята на неправителствените организации като 

застъпници за гражданските права и необходим коректив на официалното управление. 

Въз основа на резултатите от анализа на създаване на текст от незрящи чрез 

клавиатурата на компютъра, са направени следните обобщения и изводи. 

Навлизането на интернет технологиите и компютрите правят деловото общуване 

достъпно за незрящите, улесняват ги при търсене, селектиране и представяне на 

информацията. Глобализацията позволява тяхното активно участие в интернет 

пространството, в телефонните разговори и пр. Същевременно при писане на латиница 

на български текст поради несъвместимостта на българския синтезатор за българска 

реч се получават шумове по веригата. Ако не се използва унифицираният стандарт за 

писане на български текст на латиница, съобщението може да не бъде разбрано изцяло 

като съдържание и смисъл. Други трудности, които детерминират специфичните 

особености при бизнес комуникацията при незрящите, е, че тези клавишни комбинации 

трябва да се тестват дали са съвместими при работа с дадена програма. Има и друго 
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неудобство: някои от менютата на програмите за комуникация не са съобразени с 

потребностите на незрящите.  

Резултатите от анализа на четирите ситуации, са следните. Първата ситуация е 

при комуникация незрящ – незрящ. Наблюденията показват, че такива средства могат 

да се използват единствено и само в две или три организации на незрящите в България. 

Незрящите разменят и съобщения на английски език, т.е. те владеят и английската 

клавиатурна подредба, не само БДС, или фонетичната. Незрящите сменят чрез 

клавишните комбинации при ползване на две азбуки, което допълнително затруднява 

процеса на създаване и изпращане на електронната кореспонденция. Изводът е, че в 

тази точно ситуация има специфики на бизнес комуникацията, като те се заключават в 

следното: писмените текстове, както и самите технически операции и команди за 

създаване и изпращане на електронното писмо се озвучават както за изпращача, така и 

за получателя на това съобщение. 

Интересни резултати се получават при проучването на втората ситуация, 

включваща зрящ изпращач и незрящ получател. При тази ситуация се увеличават 

възможностите за шумове, а това се дължи на следните фактори. Първият е, че 

невинаги зрящият изпращач знае с кого общува, т.е. липса на информация за 

получателя. Ако има такава предварителна осведоменост, не би трябвало да се получи 

шум по веригата. Шумове и неразбиране на посланието може да се получи, ако зрящите 

не знаят особеностите на възприемане на информацията от незрящи, например в случай 

на подчертаване на фрагменти от текста, което обърква софтуера, който разпознава 

сканирания текст под формата на изображение и го конвертира в текстов документ. 

Изводът е, че има различни начини на създаване и възприемане на текста от изпращача 

и получателя, като е възможно да се създават наръчници за зрящите, които 

комуникират делово с незрящи, а също така да има достатъчно технически устройства, 

които да подпомогнат бизнес комуникацията. 

Анализът на третата ситуация, включваща незрящ изпращач и зрящ получател, 

позволява да се направят следните изводи. Първият е във връзка с изпращача, който е 

незрящ, като незрящите могат да създават текстови съобщения, докато чуват буквите 

или думите, които въвеждат чрез компютърната клавиатура много добре, използвайки 

основно слуха си. Вторият извод е, че когато адресат на тяхната кореспонденция е зрящ 

комуникатор, той чете текста на писмото, но то почти никога не съдържа визуални 

изображения, т.е. то е доминиращо вербално, а четенето е наум, при използване на 
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зрението. Тук е направен и друг извод, че в тази ситуация незрящите рядко прибягват 

до асистент, който да напише съобщението на ръкопис, а те сами създават текстовете. 

Освен това незрящите автори на електронни писма се придържат към правилата за 

официалната електронна деловата кореспонденция. При работа с компютър и при добра 

интернет връзка не би трябвало да възникнат проблеми при получаването на 

съобщението от зрящия, както и при изпращането на съобщението от незрящите. 

При четвъртата ситуация, която включва зрящ изпращач и зрящ получател, 

комуникацията протича различно от предишните три, а това се дължи на това, че и 

двете страни са зрящи. Освен това в НПО за незрящи работят и такива служители и 

сътрудници, те поемат отговорността за това, когато текстът е предназначен за хора със 

зрителни увреждания, да е написан и изпратен според изискванията. След това текстове, 

които се предоставят на незрящите, могат да се декодират правилно. Това е така, 

защото текстът е съобразен с техните потребности, дори когато е в електронен формат. 

Това поставя въпросът за потребността незрящите имат сътрудници, които могат да 

облекчат работата им. Изводът е, че зрящите улесняват бизнес комуникацията на 

незрящите в НПО и НПО за хора с увреждания с правителствения сектор и други 

бизнес организации. 

Изводите от описаните и анализирани ситуации са следните. Първо, забавя се 

процесът на възприемане на информацията при използване на програмите на 

компютъра от незрящите, като това забавяне се дължи както на графични елементи, 

като подчертаване, визуални знаци, математически символи, така и на различни 

шрифтове, форматиране и ошрифтяване на текстове. Второ, поражда се шум по 

веригата, когато незрящите чуват това, което се появява на монитора, в случаите, 

когато има грешки, които са както правописни, така и технически. В тези случаи 

незрящите запомнят и синтезират най-същественото в информацията, която им се 

предоставя, т.е. стеснява се обема на възприеманата информация, като са възможни и 

пропуски при възприемане на информацията и при декодирането й, поради трудности 

относно правенето на проверки и своевременното допълване.  

Следователно бизнес комуникацията в НПО за незрящи на този етап е 

недостатъчно ефективна; като една от причините е липсата на ясно дефинирани 

хоризонтални връзки между членовете на НПО, служители и мениджъри, затруднява 

бизнес комуникацията. Освен това служителите в НПО за незрящи предпочитат все 

повече електронната бизнес комуникация, предимно електронната кореспонденция, 
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някои членовете на същите НПО се насочват към по-активно използване на различни 

варианти на електронна/виртуална бизнес комуникация. В работното всекидневие на 

служителите в НПО за незрящи преобладава устната комуникация. 

 

Анилизирани са различните форми на бизнес комуникацията в НПО за незрящи, 

като е установена степента на познаване на формите на бизнес комуникацията от 

незрящи; изведени са предпочитаните форми на бизнес комуникация; анализирани са 

стратегиите и целите при избора на определени форми и жанрове на бизнес 

комуникацията от незрящи; направени са препоръки за бъдещи действия относно 

подобряване на бизнес комуникацията в НПО за незрящи. 
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ПРИНОСНИ МОМЕНТИ 

в дисертацията на тема „СПЕЦИФИКИ НА БИЗНЕС КОМУНИКАЦИЯТА В 

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ“ 

докторант Таня Йоскова Колева  

 

1. Направено е изследване на бизнес комуникацията в неправителствени 

организации в България при прилагане на интердисциплинарен подход. 

Изведени са езикови и стилови особености, комуникативни и реторични похвати 

след анализ на писмена и на електронна кореспонденция, на монологични 

ораторски изяви и на диалогични формати.  

2. Установени са специфики на бизнес комуникацията в НПО в България, като са 

проучени традиционните и новите жанрове и формати на устната, писмената и 

електронната бизнес комуникация, осъществявана в ситуации при вземане на 

управленски решения, подбор на персонал, работа по проекти и регулярни 

дейности, извършвани от НПО.  

3. Разкрити са особеностите на бизнес комуникацията в неправителствени 

организации за незрящи от докторант, който  е незрящ; като сред спецификите 

са удължаването на комуникационния процес; възникването на технически, 

технологични и семиотични бариери при декодиране на съобщенията; 

използването на специални програми на компютъра от незрящите, на говорящ 

софтуер.  

4. Установени са специфики, тенденции и явления в бизнес комуникацията в НПО 

в България, като все по-активно се използват кратки писмени текстове, 

динамично протичащи диалогични формати; електронната кореспонденция не 

замества писмената, а се прилага паралелно с нея.  

5. Изследването е направено при използване на теоретична рамка, в която са 

включени и термини и понятия, възникнали в резултат на редица фактори, сред 

които развитието на технологиите, интернет, гражданското общество, 

организационната култура. Резултатите имат практико-приложен характер не 

само в НПО за незрящи, но и в други НПО поради констатиране на конкретни 

потребности от обучение по бизнес комуникацията, както и от придобиване на 

знания по реторика и формиране и развиване на реторична компетентност. 
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