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Резюме: Управленските решения оказват влияние на управляваната подсистема, като разпорежданията засягат начинът 

на изпълнение на производствения процес. Решенията имат отношение и към дейността на управляващата подсистема. Те се 
прилагат, когато трябва да се постигнат целите, които са поставени пред нейното развитие – чрез въздействието на субекта 
към обекта на управление, според ситуацията и алтернативите за постигане на целите. Това налага да се определят стиловете 
за вземане на решение, като в публикацията се отделя внимание на два от тях – информация и фокусиране. 
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I. Въведение 
За да се установи спецификата на управленските 

решения, те се диференцират по определени критерии. Без 
претенции за изчерпателност, по-важните от тях са следните 
[2,12]: 

○ Управленските решения са свързани с организацията 
и нейните приоритети. 

○ Управленските решения се вземат от ръководители 
или оторизирани управленски органи (чрез делегиране).  

○ Управленските решения се изпълняват при 
установени права и компетенции.  

В първия случай управленските решения се различават 
от тези, които се вземат по друг повод и на друго място. Във 
втория случай решенията са дело на субекта на управление 
(ръководния орган) и хората, ангажирани с управленския труд 
в организацията (на които са преотстъпени права). В третия 
случай са важни правомощията до които субекта може да взема 
решения и професионалната подготовка на мениджърите. 

Тъй като управленските решения обхващат естеството 
на бизнес процеса в организацията, в литературата се 
открояват разнообразни възгледи за тяхната същност. Повечето 
автори акцентират на човешкия фактор, системите на 
управление, ситуацията и алтернативите. 

В управлението на организациите, са установени 
няколко стила за вземане на управленско решение, определени 

от различни фактори. Те са окрупнени в две дименсии 
[4,7,8,9,10]: 

- информация [13]; 
- фокусиране [11]. 
 
II. Стил за вземане на управленско решение чрез 

информация  
Първата дименсия (информация) засяга количеството и 

качеството на данните (след тяхната обработка), необходими за 
вземане на управленски решения. Структурираната 
информация трябва да бъде ясна, точна и логична. 
Съществуват две направления за използване на информацията 
(ниво на познание) – задоволително и максимално. Този процес 
е показан на фиг. 1.  

От фигурата са видни две опции за вземане на 
управленско решение [5,9]. При задоволително ниво на 
познание, мениджърите използват ограничено количество 
информация. Тя обаче може да е достатъчна да реагират на 
проблема – да вземат рационално решение. Това са хора, които 
имат интелектуален потенциал да се справят със ситуацията. Те 
могат да генерират повече информация, от колкото са 
възприели до момента, но предпочитат да вземат решение на 
това ниво. Този подход се дължи на различни причини, 
отразяващи натурата на мениджъра и желанието му да 
откликне на проблема – да открие подходящото решение. 

 
 

 
 

Фиг. 1. Стилове за използване на информацията [9] 
 
 

Тези мениджъри действат с по-голям риск [1], но при 
правилна преценка на ситуацията и информацията, печелят 
време и реагират, преди проблемът да е нанесъл вреда на 
организацията. Със същата значимост важи и обратния вариант 
– бързите действия и липсата на достатъчна по количество и 
качество информация, могат да доведат до решение, напълно 
противоположно на очакваното. 

При максимално ниво на познание, мениджърите 
опитват да генерират повече информация. Тя трябва да е 
достатъчна, за да вземат най-доброто решение. Това са хора, 
които се стремят към рутинен начин на работа, не поемат 
рискове и проверяват възможностите за алтернативни 
управленски решения. Теоретично подобен тип мениджъри, ще 
вземат решение, което ще е оптимално за ситуацията.  
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Опциите и тяхната преценка, са предпоставка за избор 
на подходящ вариант. Практиката обаче показва, че 
съвкупността от опции не винаги е гаранция за ефективно 
решение. Възможно е информацията и нейното анализиране да 
са деформирали преценката на мениджърите, които да са 
пропуснали значими факти. Трябва и време за преосмисляне на 
опциите, което е фрагмент от избора на алтернатива за реакция 
на проблемната ситуация. При липса на време за вземане на 
управленско решение, реакцията на мениджърите може да е 
закъсняла и да нанесе вреди на организацията. 

Въз основа на казаното може да се отбележи, че “има 
мениджъри, които попадат извън тези категории. Например, 
на някои от тях, информацията не им е достатъчна, а други 
правят прибързани заключения, без да разполагат с 
подходяща. Такива хора нямат успешна кариера в 
организациите и не се срещат често сред мениджърите”[4].   

Стиловете за използване на информацията и тяхната 
специфика са отразени в табл. 1. 

 
      Таблица 1. Стилове за използване на информацията 

Стилове за използване на 
информацията 

Специфика  

 
 

Ограничена информация 
(задоволително ниво на познание) 

● Липса на достатъчно количество информация,    
    която може да не оказва влияние при избор  
    на управленско решение. Причината е   
    увереността на мениджъра, че наличната е   
    подходяща или нежеланието (както и  
    недостатъчното време), за анализ и синтез на  
    нова (допълнителна).   

 
 

Достатъчна информация 
(максимално ниво на познание) 

 
 

● Налице е значително количество информация,  
    която е от полза на мениджъра за вземане на  
    управленско решение. Чрез тази информация,  
    той се стреми да намали пропуските в работата  
    и да вземе най-доброто решение, независимо от  
    ресурсите с които разполага.    

 
 

От нивото на познание при вземане на управленско 
решение, може да се заключи, че двата стила са приложими при 
различни обстоятелства. Те зависят от психологията на 
мениджъра, неговата работоспособност и спецификата на 
ситуацията. Ако последната е свързана с “голям времеви 
натиск, а решението не е значимо, по-подходящ е 
задоволителния стил на познание. Обратно, ако липсва 
времеви натиск и се решава много сложен въпрос, който е от 
голяма важност за организацията, подходящ е максималният 
стил”[4]. Тези комбинации могат да не съвпадат или да се 
проявяват в различни вариации. Това ще зависи от ситуацията 

и нагласата на мениджъра да използва подходящ стил на 
управленско решение.               

 
III. Стил за вземане на управленско решение чрез 

фокусиране 
Втората дименсия (фокусиране) обхваща 

алтернативите при избор на стил за вземане на управленско 
решение. Засяга се равнището на информацията, която 
формира една или няколко алтернативи. Този процес е показан 
на фиг. 2.  
 

 
 

 
 

Фиг. 2. Фокусиране на управленските решения [9] 
 

На фигура 2 са отразени опциите, които са възможни 
при избор на стил за вземане на управленско решение [9]. 
Според информацията на мениджъра, той може да има една 
алтернатива, с един вариант на решение. Това не означава, че 
ситуацията има ограничен потенциал за елиминиране на 
проблема [3]. Мениджърският стил се предопределя от факта, 
че се налага еднократно действие към ситуацията.  

В литературата се твърди, че подобен стил на 
управленско решение е подходящ за стратегии в една 
индустрия или продуктова линия. Диверсификацията размива 
фокуса на мениджърите, когато не използват алтернативи за 

вземане на решения. Затова се концентрират в области, с 
еднотипно (стандартно) решение. Внимателно преценяват 
ситуацията и се фокусират на показатели като качество, 
разходи, време и стойност.  

Съществува вариант, при който информацията 
позволява на мениджъра да анализира няколко алтернативи за 
вземане на управленски решения. Този стил е подходящ, когато 
се прилагат стратегии в индустрии, изискващи по-голяма 
диверсификация. Използва се от мениджъри, които управляват 
широк спектър от дейности, с висока степен на риск и 
необходимост от комплексни решения.  
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Тези ръководители отчитат различни критерии. 
Последните трябва да са съобразени с целите и приоритетите 
на организацията. Затова едно управленско решение може да е 

приложимо в една ситуация, а друга да изисква съвършено 
различно от предходното.  

Фокусирането на управленските решения и тяхната 
специфика, са отразени в табл. 2. 

 
       Таблица 2. Фокусиране на управленските решения 

Фокусиране на  
управленските решения 

Специфика  

 
 
 

Вариант на решение 
(една алтернатива) 

● Наличната информация позволява на       
    мениджъра да предприема еднократно  
    действие към ситуацията. То се предопределя  
    от наличието на една алтернатива. Съществува    
    един вариант за вземане на управленско  
    решение, който не лимитира възможността за     
    овладяване или елиминиране на проблема.   

 
 
 

Варианти на решения 
(няколко алтернативи) 

● Наличната информация позволява на       
    мениджъра да предприема действия, чрез избор 
    на различни алтернативи. Те се използват, за да  
    се съставят няколко варианта за вземане на  
    управленско решение, така че да се установи     
    подходящия за проблема (ако вариантите са     
    целесъобразни, се прилагат неограничено).    

 
Посочените стилове не трябва да се възприемат за 

даденост, която не може да се пренебрегва. Всеки стил се 
прилага при различни обстоятелства. Практиката показва, че 
използването на едно решение е подходящо при ситуации с 
минимален риск, където има ясни правила и цели. В обратния 
случай, се използват различни алтернативи. Същите са 
необходими при ситуации, с висока степен на риск, без 
стереотип на мениджърско поведение.  

Несигурността на бизнес средата и непредвидимостта на 
ситуациите, налагат да се прилагат различни варианти на 
решения, които да компенсират възможните рискове. Както се 
установява в [9], един вариант на решение е подходящ за 

единичен тип на производство или стандартни услуги. 
Множество варианти на решения, са необходими при 
инженерното проектиране и маркетинга на организацията 
(навлизане на нови пазари, ценови стратегии, продажби и др.). 

Чрез комбинацията от използване на информацията и 
подходът на мениджъра към ситуацията (фокусиране), са 
възможни пет стила за вземане на управленски решения [9] 
(фиг. 3.):    

- решителен; 
- гъвкав; 
- йерархичен; 
- интегративен. 

 
 
 

 
 

Фиг. 3. Персонални стилове за вземане на  управленски решения [9] 
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От фигурата е видно, че мениджърите използват пет 

стила за вземане на управленски решения. Кратка 
интерпретация може да се направи по следния начин [9]:  

○ Решителен стил 
Този стил е комбинация от ограничена информация 

(задоволително използване) и един вариант на управленско 
решение (фокусиране). Мениджърите не разполагат с 
необходимата им информация (или не я осигуряват), което 
налага решението да се взема бързо. Мениджърът отстоява 
позицията си по взетото решение и концентрира вниманието си 
към други ситуации, изискващи поредно решение. Вземащите 
решения, са мениджъри, които се стремят към сигурност, 
притискани са от времето и страха да не допуснат грешки.  

○ Гъвкав стил 
Този стил е комбинация от ограничена информация 

(задоволително използване) и няколко варианта на управленско 
решение (фокусиране). Прилага се от мениджъри, които се 
адаптират към ситуацията и имат проницателни заложби. Бързо 
анализират информацията, придавайки й няколко значения. 
Това ги прави иновативни към ситуацията. Ако някой от 
вариантите на управленски решения (или повечето) не 
съвпаднат с целите, намират нов, съответстващ на проблема. 

Тези мениджъри комуникират без особени проблеми, избягват 
конфликтите и имат позитивно отношение към подчинените.   

○ Йерархичен стил  
Този стил е комбинация от достатъчна информация 

(максимално използване) и един вариант на управленско 
решение (фокусиране). Тук мениджърите генерират голямо 
количество информация, анализирайки я в детайли. 
Управленското решение се взема след преценка на 
информацията. Целта е да се намери най-доброто решение. 
Мениджърите се надяват на отношение, подобно на тяхното 
към другите – логически разсъждения, идеи и глобално 
мислене.  

○ Интегративен стил 
Този стил е комбинация от достатъчна информация 

(максимално използване) и няколко варианта на управленско 
решение (фокусиране). Мениджърите подхождат алтернативно 
към проблема – чрез няколко варианта на решения. Стремят се 
да изследват възможностите за оценка на ситуацията. Това са 
мениджъри, които са добри събеседници, толерантни са и 
добре работят в екип. Склонни са да правят компромиси и са 
широко скроени към човешките отношения в организацията.   

Персоналните стилове за вземане на управленски 
решения и тяхната специфика са отразени в табл. 3. [9] 

 
Таблица 3 Персонални стилове за вземане на управленски решения 

Мениджърски 
стилове за 
вземане на 

управленски 
решения 

 
 

РЕШИТЕЛЕН 

 
 

ГЪВКАВ 

 
 

ЙЕРАРХИЧЕН 

 
 

ИНТЕГРАТИВЕН 

 
 
Характерни черти 

▪ Ефикасност 
▪ Експедитивност 
▪ Постоянство 
  

▪ Адаптивност 
▪ Експедитив- 
   ност 
▪ Вариантност 
▪ Иновативност 

▪ Качество 
▪ Познание 
▪ Логика 
▪ Прецизност 

▪ Творчество 
▪ Изследване 
▪ Информация 
▪ Възприемане 

 
 

 
 

Планиране 

▪ Краткосрочно 
▪ Ясни цели 
▪ Минимални  
   ресурси 
 
 

▪ Краткосрочно 
▪ Различни 
   възможности 
▪ Променливо 
 
 
  
 

▪ Дългосрочно 
▪ Ясни цели 
▪ Целенасочена 
   стратегия 
▪ Възможности 
   за реакция при 
   непредвидими     
   обстоятелства 

▪ Дългосрочно 
▪ Различни 
   цели 
▪ Различни 
   действия 
▪ Възможности 
   за модификация  

 
 
 

 
Организационно 

приложение 
 
 

▪ Минимален  
   контрол над 
   подчинените 
▪ Ясни правила  
   и процедури 
▪ Незначителни 
   инструкции на  
   работното място 

▪ Либерално 
   управление  
▪ Неформални 
   правила и 
   процедури 
▪ Свързани 
   помежду си  
   екипни роли 
    

▪ Значителен  
   контрол над 
   подчинените 
▪ Централизирано 
   управление  
▪ Строги 
   правила и 
   процедури 
▪ Автоматизация 

▪ Екипна или 
   матрична    
   структура на  
   управление 
▪ Комплексни 
   отдели, операции  
   и продукти 
▪Децентрализирано 
  управление  

 
 
 

 
 

 
Комуникация 

 
 
 
 

▪ Кратка и 
   изразителна  
▪ Бързо темпо 
▪ Концентрация  
   на необходими  
   и извършени 
   дейности 

▪ Кратка и 
   емоционална  
▪ По-голямо  
   вербално 
   комуникиране 
▪ Разнообразна  
   тематика 
▪ Алтернативен  
   избор 
▪ Хумор 
 

▪ Изчерпателна и 
   изтощителна 
▪ Значителни       
   пояснения  
▪ Информация за  
  организационното 
  развитие, въз    
  основа на целите 
▪ Аргументирани 
   пояснения 

▪ Продължителна  
   и подробна 
▪ Фокус на 
   перспективите 
▪ Нови идеи 
▪ Стратегически 
   възможности 
▪ Търсене на     
   алтернативни  
   решения 

 
 

Важно е да се подчертае, че не съществува оптимален 
стил за вземане на управленско решение. Всеки стил е 
уникален за себе си и рядко се прилага в “завършен вид”. 
Понякога се вземат интуитивни решения, които зависят от 

проницателността на мениджъра. Ако “информацията е 
недостатъчна или изобщо я няма, се намесва интуицията 
като едно полезно средство при вземането на решения”[6]. 
Разбира се, риска е голям, но мениджъра трябва да подходи 
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рационално към ситуацията. Интуитивните решения могат да 
се вземат в управленска среда, където [6]:  

- съществува голяма степен на неопределеност; 
- промените често не могат да се предскажат по 

научен път; 
- данните са ограничени; 
- времето е ограничено и напрежението е голямо; 
- необходимо е да се направи избор от няколко 

алтернативи.    
 

IV. Заключение  
Мениджърите прилагат стил, който най-добре ще 

съответства на ситуацията, независимо дали е един или 
компилация от всички. Всеки стил има предимства и 
недостатъци, които се определят от спецификата на проблема и 
поведението на мениджъра при вземането на управленски 
решения. Чрез публикацията са постигнати следните резултати: 

- отразени са стиловете за вземане на управленско 
решение чрез информация и фокусиране; 

- посочени са персоналните стилове за вземане на 
управленско решение.  
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