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__________________________________________________________________________ 

РЕЗЮМЕ — Настоящата научна статия акцентира върху предпоставките за възникването и 

управлението на организационните конфликти в комтекста на взаимодействието между 

лидера и екипа. Целта на изследването е да се изведат характерните особености на 

конфликтите между лидера и екипа и да се представи инструментариум от стратегии за 

тяхното решаване и ефективно управление. Така поставената цел се постига като е 

анализирана връзката „управление - конфликти“, детайлно са разглеждани особеностите 

на конфликтологичните парадигми, изведени са положителните и отрицателните ефекти 

от възникването на конфликти, както и тяхната взаимовръзка със степента на 

съответствие между интересите и поведението на личността и групата. Фокусът е 

поставен върху конфликтите в процеса на взаимодействие между лидера и екипа или между 

отделните организационни членове, което поражда необходимостта от тяхното 

своевременно диагностициране и управление. 

Ключови думи: управление, организационни конфликти, лидерство, конфликтология, екипна 

дейност 
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ABSTRACT — This scientific article focuses on the prerequisites for the emergence and management 
of organizational conflicts in the context of the interaction between the leader and the team. The aim 
of the research is to derive the characteristic features of the conflicts between the leader and the 
team and to present a toolkit of strategies for their resolution and effective management. This goal is 
achieved by analyzing the relationship "management - conflict", examines in detail the features of 
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conflict paradigms, derives the positive and negative effects of conflict, as well as their relationship 
with the degree of correspondence between the interests and behavior of the individual and group. 
The focus is on conflicts in the process of interaction between the leader and the team or between 
individual organizational members, which raises the need for their timely diagnosis and 
management. 

Keywords:  management, organizational conflicts, leadership, conflictology, team activity 
_________________________________________________________________________________ 

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Проблемите, свързани с управлението на организационните конфликти са многобройни 

и многопластови, поради факта, че всяка организационна единица има сложна и динамична 

структура, независимо от характера и начина на извършване на дейността в различните й 

непрекъснато взаимодействащи си йерархични равнища и групи. Именно затова 

конфликтите между лидера и екипа са причинени преди всичко от вътрешната сложност на 

системата и неизбежно следствие от ежедневната дейност на организациите преследващи 

постигането на определени цели. 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА 

ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ КОНФЛИКТИ 
 

В управленската научна литература съществуват множество дефиниции и 

интерпретации за конфликта. Той може да бъде определен като следствие и отражение на 

противоположните или несъвместимите интереси. Винаги когато реализирането на единия 

интерес изключва възможността за осъществяването на другия интерес, се получава 

пресечна точка, която се изразява в противоборство или противопоставяне на тези два 

интереса. Конфликти могат да възникнат вследствие на различия в потребностите, 

оценките, целите и действията или на влияния, които са външни за индивида (Асенов, 

Емилова 2010, с. 45). 

В контекста посоченото можем да уточним, че конфликтът се определя като сблъсък на 

противоположни интереси, които могат да бъдат функция на определени идеи, ценности, 

възгледи и желания на личността и/или групата (екипа). До голяма степен той отразява 

негативната страна на взаимоотношенията между организационните членове. От това как 

отделната личност е приета от групата (екипа) и как самата тя я приема е въпрос на 

поведение, което се мотивира от една страна от личните интереси и от друга – от груповите 

такива. Наличието или липсата на съответствие до голяма степен предопределя 

предпоставките за наличие на конфликт и конкретната ефективност на дейността. 

Съответствието между личните и групови интереси и поведение може да се представи 

схематично по следния начин (виж фигура 1): 
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Фигура 1. Съответствие между интереси и поведение на личността и групата 

Източник: Каменов, К. 2010, с. 10. 

 

 Интересите като функция на идеите и чувствата на личността пораждат определени 

отношения. Те могат да бъдат еднопосочни или разнопосочни с тези на групата. 

Независимо от техния характер, отношенията свързани с интересите са вход за очакваното 

поведение. От своя страна то също е предпоставка за възникването на отношения, които са 

винаги на конкретна основа, свързана с определени действия или бездействия. Така 

отношенията породени от поведението на личността и групата могат да бъдат, както с 

позитивни за страните действия, така и с негативни. В този смисъл съответствието между 

интересите и поведението на личността и групата може да се намира на различно равнище 

– от пълно съответствие до пълно несъответствие (Каменов, 2010, с. 10). Несъответствието 

в това взаимодействие създава условия за възникване на конфликтни ситуации и извежда 

на преден план необходимостта от адекватно управление на конфликтите в организацията, 

за да се повишат продуктивността и ефективността от дейността. 

Конфликтите между лидера и екипа са неизбежно следствие от ежедневната дейност на 

организациите, тъй като връзката „управление - конфликти“ е сложна и многопластова. 

Това произтича от следните групи фактори (Чавдарова, 2012, с. 177, 178): 

 

 Социалната организация предполага наличие на множество интереси – 

индивидуални, групови, общоорганизационни, обществени. В процеса на 

изграждане и развитие на взаимоотношенията — междуличностни, междугрупови, 

вътрешноорганизационни, на организацията с външни партньори и пр., различните 

субекти „срещат“ своите интереси. Един от възможните изходи е конфликтът. 

 Управлението е средство за разрешаване на специфични проблеми. Като 

инструмент за постигане целите на организираните социални общности, 

управлението решава задачи, свързани с общите усилия на сътрудниците и се 

изправя непрекъснато пред следните групи проблеми: 

- несъответствие между желаното и действителното поведение на управляваната 

подсистема; 

- несъответствие между възможния и реално постигнатия от организацията 
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резултат; 

- несъответствие между възможната и реалната ефективност на организацията; 

- несъответствие между необходимите за постигане на организационните цели 

ресурси и наличните ресурси; 

- несъответствие между желаното качество на произвежданите продукти и 

тяхното реално качество. 

-  

В част от случаите тези проблеми се изострят и еволюират е конфликти. 

Някои автори са склонни да смятат, че е възможно и необходимо конфликтът да бъде 

избягван. Те го разглеждат като деструктивно явление водещо до негативни тенденции, в 

следствие от лошо управление. Приемат добрите взаимоотношения в организацията като 

средство за предотвратяване възникването на конфликти. 

Други съвременни изследователи застъпват виждането, че даже в организации с 

ефективно управление някои конфликти са не само възможни, но дори и желателни. 

Разбира се, конфликтът не винаги има позитивни последици. В някои случаи той може да 

пречи за удовлетворяването на потребностите на дадена личност и за достигане целите на 

организацията (Ангелов, 1998, с. 44). 

Въпреки  отрицателното отношение към конфликтите свързано с деструктивното им 

влияние, в съвременните условия в организациите обаче не е възможно да липсват 

конфликти. Напротив, понякога те дори са желателни, защото водят и до някои позитивни 

последици. В представената по-долу таблица 1. са изведени някои положителни и 

отрицателни ефекти от възникването на конфликти. 

 

Таблица 1.  

Положителни и отрицателни ефекти от възникването на конфликти 

 
Положителни ефекти  

от конфликтите 

Отрицателни ефекти 

от конфликтите 

 

- водят до възникване на различни гледни 

точки; 

 

- спомагат за разработването на по-

ясна управленска политика; 

 

- съдействат за формирането на голям 

брой алтернативи, което прави 

процеса на вземане на решение по-

ефективен. 

 

 

- влияят отрицателно върху 

микроклимата в организацията;  

 

- за тяхното решаване се губи време; 

 

- влияят негативно върху крайния 

резултат; 

 

- отнемат част от потенциала на 

хората; 

 

- следствия са от допуснати грешки 

при управлението. 

 

Положителните или отрицателните ефекти от конфликтите ги характеризират като: 

функционални – създаващи възможности за подобряване ефективността на 

организацията, повече алтернативи при изработването на управленската политика и 

стратегия; и дисфункционални (с обратно въздействие) – намаляващи ефективността и 

водещи до влошаване на социалния и психологически климат в организацията. 

Наличието на несъгласие между членовете на организацията по отношение на начина на 

постигане на определените цели, при което всяка от страните желае да бъде възприета 

нейната гледна точка и прави всичко възможно, за да попречи на другата страна да направи 
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същото е сред често срещаните предпоставки за възникване на организационен конфликт. 

Конфликтите в дадена организация могат да възникнат и въз основа на следните 

предпоставки (Асенов, Емилова, 2010, с. 47): 

 

 Липса на ясно установена йерархия в организацията. Най-често в новосъздадени 
организации йерархията между служителите първоначално не е изрично 

определена. Това понякога провокира конфликтни ситуации, в които служителят се 

старае да се „наложи“ над останалите. 

 Различие в целите на служителите/организационните звена. Въпреки че 

работят по общ проект, отделните звена в организацията може да се конфронтират 

помежду си, тъй като се стремят към постигането на различни цели, произтичащи 

от същността на тяхната работа.  

 Различно отношение към времето като фактор. Понякога е възможно 
възникване на конфликт между различни направления в организацията поради 

различното влияние на фактора време за работата на отделните направления.  

 Ползване на общи материални, финансови и информационни ресурси от 

служителите или организационните звена. 

 Субективно отношение към ситуацията.  

 Различия в ценностите. Ръководителят смята, че всичките му подчинени трябва 

безпрекословно да изпълняват заповедите му без да ги подлагат на обсъждане и 

критика. Подчинените обаче искат да изразят своето мнение, макар и на несъгласие 

с мнението на ръководителя.  

 Различия в жизнения опит и образование между представителите на 

различните подразделения в организацията.  

 Неефективни комуникации.Лошото предаване на информация или приемането й 
не от когото трябва може да засили конфликта, пречейки на отделните личности и 

групи да погледнат и разберат възникналия проблем от гледна точка на отсрещната 

страна.  

 

Както става ясно от посоченото по-горе, конфликтната ситуация може да възникне в 

следствие на множество причини, да се прояви в разнородни форми и с различна динамика, 

и да поеме в различни посоки. Конфликтите се различават по своя интензитет и по 

възможността, до която могат да бъдат прогнозирани и управлявани. Въпреки тази 

непрекъснато нарастваща сложност, обусловена от динамиката на конфликтната ситуация, 

могат да бъдат обособени основните етапи на развитие на конфликта (виж фигура 2). 
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Фигура 2. Етапи на развитие на конфликта 

 

Етапите на развитие на конфликта имат период на действие, който влияе върху 

устойчивостта и ефективността на екипа и организацията. Разбира се, липсата на 

конфликтни ситуации води до безконфликтно поведение и е предпоставка за реализация на 

целите. В обратния случай се нарушава устойчивостта на управленския процес, от което се 

влошава социалния климат в организацията (Стоянов, 2012, 124). И както стана ясно, че 

появата на конфликти в процеса на взаимодействие между лидера и екипа или между 

отделните организационни членове рано или късно ще е факт, се поражда необходимостта 

от тяхното своевременно диагностициране и управление. 

 

2. AНАЛИЗ И ОСОБЕНОСТИ НА КОНФЛИКТОЛОГИЧНИТЕ ПАРАДИГМИ 

 

 Без описание и интерпретация на конфликтологията и конфликтологичните парадигми 

не може да бъде разбран проблемът за конфликтите между лидера и екипа, и тяхното 

разрешаване, диагностициране и управление. Конфликтологията, като наука за социалните 

конфликти, изгражда фундамента на нашия последващ анализ за конфликтите между 

лидера и тяхното разрешаване.         

 Българският конфликтолог Димитър Й. Димитров e на мнение, че съществуват шест 

теоретични парадигми чрез които може да бъде разбрана същността, каузалността и 

управлението на всеки един вид конфликт: 1. Социално-биологична парадигма; 2. Класова 

парадигма; 3. Социално-психологична парадигма; 4. Структурно-функционална парадигма; 

Първи етап:  

Възникване на конфликтна ситуация 

Втори етап: 

Повишаване на психическото напрежение 

Трети етап: 

Възникване на несъгласие и предприемане на 

действия от страните 

Четвърти етап: 

Фактическа проява на конфликта 

 

Пети етап: 

Разрешаване, прекратяване или задълбочаване на 

конфликтната ситуация 
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5. Конфликтно-конструктивна парадигма; 6. Универсална парадигма (Виж Таблица 6) 

(Димитров, 2004, с. 202-211) . 

 

Таблица 2.  

Основни характеристики на конфликтологичните парадигми 

по Д. Й. Димитров, 2004, с. 202-211. 

Парадигма 

 

Представители Обяснение                                        

на конфликта 

Управление                              

на конфликта 

1. Социално-

биологична 

 

Зигмунд Фройд 

Хойт Уилър 

Конфликтът се предизвиква 

от вродената човешка 

агресивност 

Обучение и възпитание, 

човешка култура 

2. Класова 

 

Карл Маркс 

В. И. Ленин 

Херберт Маркузе 

Конфликтът се причинява от 

противоположните интереси 

на двете класи 

В зависимост от интересите 

на класите 

3. Социално-

психологична 

 

Курт Левин 

Якоб Морено 

Мортън Дойч 

Конфликтът се обуславя от 

човешката психика 

Психокорекция 

4. Структурно-

функционална 

 

Толкът Парсънз 

Нийл Смелсърс 

Конфликтът е аномалия Запазване на статуквото 

5. Конфликтно-

конструктивна 

 

Георг Зимел 

Макс Вебер 

Ралф Дарендорф 

Конфликтът е неизбежен Социално планиране, 

преговори 

6. Универсална Кенет Боулдинг 

Йохан Галтунг 

Джон Бъртън 

Конфликтът е универсален Ситуационно управление, 

култура на мира, 

изпреварващо решение 

 

Във връзка с гореизложеното може да се направи следният синтетичен анализ на 

вижданията на Димитър Димитров (Цанов, 2017, с. 169-190): 

 

 Представителите на социално-биологичната конфликтологична парадигма 

твърдят, че конфликтът се предизвиква от вродената човешка агресивност. Едни от 

най-задълбочените изследвания на човешката агресивност ни е оставил австрийският 

психолог Зигмунд Фройд (1856-1939). Според Фройд агресията е базисен елемент от 

поведението на човека, тя може само да се регулира и то в определена степен, но не и 

да се премахне изцяло. Американецът Хойт Уилър твърди, че индустриалният 

конфликт, в най-широк смисъл на думата, представлява агресия на работниците 

против работодателите (Wheeler, 1985).  

 

 При класовата парадигма се прави допускането, че класовият конфликт стои в 

самия фундамент на обществото. Той произтича от разделянето на хората на две 
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основни класи, в съответствие с тяхното положение в цялостната икономическа 

система и с отношението им към средствата за производство. По времето, когато 

живее Карл Маркс (1818-1883), основните класи в обществото са тези на 

капиталистите (господстваща класа) и на работниците (потисната класа). Според 

Маркс тези две класи имат непримирими (антагонистични) интереси, от което следва 

постоянна антагонистична борба между тях. 

 

 Социално-психологичната конфликтологична парадигма се дели на множество 

различни направления, школи и подходи, т.е. тя не е еднородна. Според 

представителите на тази парадигма решаваща роля за възникване и протичане на 

конфликтните взаимодействия играят менталните особености и характеристики на 

човешката психика.  Управлението на конфликтите отново се свързва с въздействие 

върху индивидуалното и груповото човешко съзнание. 

 

 Според представителите на структурно-функционалната парадигма конфликтът 

всъщност е погрешен, дисфункционален процес в социалната система. 

Американският социолог Толкът Парсънз (1902-1979) смята, че конфликтът е 

някакъв вид болест, която трябва да бъде отбягвана и преодолявана. В рамките на 

структурно-функционалната парадигма конфликтите се тълкуват като вид социална 

аномалия, а осигуряването на безконфликтни отношения – като главна цел на 

теорията и на практиката. 

 

 Конфликтно-конструктивната конфликтологична парадигма се разделя на 

няколко обособени концепции. Обединителното звено в тези концепции е 

признаването на конфликта като един от най-важните фактори в социалното 

развитие. Сам по себе си конфликтът не е дисфункционален, а напротив, влияе 

положително върху структурно-функционалната динамика и резултативността на 

процесите, които протичат вътре и между групите. При определени условия 

конфликтът може да играе дори интегративна функция, като подпомага ефективния 

изход от т.нар. проблемни ситуации. 

 

 Кенет Боулдинг е един от първите, който прави опит да конструира универсална 

парадигма за природата на конфликта. Боулдинг изхожда от принципа на 

изоморфизма (сходство, подобие) на всички мислими системи в природата и 

обществото. От изоморфизма той извежда необходимостта от създаване на обща 

теория на системите, като „скелет на науката“. Боулдинг лансира идеята, че 

конфликтът е всеобща категория, която присъства не само в социалните, но и в 

природните системи. Особено място в универсалната парадигма заема концепцията 

на американския изследовател Джон Бъртън (1915-2010). Според него основната 

причина за възникването на конфликтите са неудовлетворените (фрустрираните) 

човешки базови потребности, които са универсални и онтологични – т.е. не зависят 

от расовите, националните и културните различия между хората. По-късно Бъртън 

стига до извода, че глобален източник на конфликтите в обществото са социалните 

институции (структури) с тяхната опора върху традиционната система на властта и 

подчинението върху възприетите норми на доминиращия елит.  

 

 

Конфликтите се характеризират с различни степени на интензитет, всяка от които има 

свои собствени характеристики (Виж Таблица 7):  
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Таблица 3. 

Степени на конфликта и техни основни характеристики 

Източник: Ив. Цанов, 2014, с.15. 

 

Степени  на 

конфликта 

Цели на  

конфликтите 

Начини за 

постигане            

на целите 

Сила на 

конфликтно 

взаимодействие 

Времева 

продължителност 

Тъждество Почти единство Почти единство Пренебрежимо               

малка 

Кратка 

 

Различие Единство Различие                

(в мненията) 

Ниска Продължителна 

Поляризация Единството все     

още се запазва 

Мненията се 

поляризират 

Средна Относително 

продължителна 

Сблъсък Пълно 

несъответствие 

Пълно 

несъответствие 

Висока Относително 

продължителна 

Антагонизъм Напълно 

непримирими 

(антагонистични) 

Напълно 

непримирими 

(антагонистични) 

Много висока Относително  

кратка 

 

Степента на конфликта (вкл. икономическият – в сферата на услугите) се определя от 

т.нар. конфликтологична напрегнатост и нейното развитие. Конфликтологичната 

напрегнатост се детерминира от 1. целите на конфликтантите (участниците в конфликта) и 

2. начините за  постигане на целите от същите тези конфликтанти.  

Степента „тъждество“ се наблюдава, когато и по целите и по начините на 

конфликтното взаимодействие има почти единство. Силата на конфликтното 

взаимодействие е пренебрежимо малка. Това състояние се наблюдава изключително рядко 

в действителността. Всъщност тъждеството е почти пълна липса (отсъствие) на конфликт, 

което свидетелства за сериозни проблеми в дадена система или организация.  

При степента „различие“ има единство на целите, но различие (в мненията) по начините 

им за постигане. Силата на конфликтното взаимодействие е ниска.   

При степента „поляризация“ единството на целите все още се запазва, но мненията за 

начините им за постигане се поляризират (те са с противоположна насоченост). Силата на 

конфликтното взаимодействие е средна.  

Степента „сблъсък“ се характеризира с пълно несъответствие както между целите, така 

и на начините за постигането им. Силата на конфликтното взаимодействие е висока.  

„Антагонизмът“ е най-високата степен на конфликтологична напрегнатост. При нея се 

манифестират напълно непримирими (антагонистични) цели и начини, като съществува 

опасност от пълен разпад на социално-икономическите връзки и взаимоотношения. Силата 

на конфликтното взаимодействие е много висока.  

Степените на конфликта са двустранно обратими. Това ще рече, че е възможно да се 
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преминава от по-ниска към по-висока степен и обратно. Визираната характеристика на 

конфликта има отправно значение за управлението изобщо и специално за управленското 

решение в сферата на услугите. Двустранно обратимият преход е детерминиран от 

случайни и управленски (неслучайни) въздействия.       

Конфликтът също така може да преминава скокообразно от една в друга степен, а не да 

следва естествения си ход на развитие (жизнен цикъл) – последователно започвайки от 

първа степен (тъждество) преминавайки през втора, трета и четвърта степен и завършвайки 

с пета степен (антагонизъм). Например, сблъсъкът може да се появи от „изневиделица“, 

прескачайки по-ниските степени на конфликтологична напрегнатост. Тук немалка роля 

играят случайните фактори.  

Времевата продължителност на различните степени на конфликта се обуславя от 

случайни, социални (човешки) и обективни детерминанти, които се намират в сложни 

взаимовръзки и взаимоотношения по между си. При определяне на времевата 

продължителност на отделните конфликтологични степени трудно могат да се открият 

някакви универсални характеристики (количествено измерими), но все пак са налице 

определени закономерности. Обикновено тъждеството има кратко времетраене, различието 

– продължително времетраене, поляризацията – относително продължително времетраене, 

сблъсъкът – относително продължително времетраене и антагонизмът – относително 

кратко времетраене.          

Между петте степени на конфликта не съществуват резки граници. Това ще рече, че 

понякога конфликтът притежава характеристиките на две степени едновременно – да 

кажем сблъсък и антагонизъм. Никога обаче конфликтът не може да притежава атрибутите 

на повече от две степени (три, четири или всичките пет) по едно и също време (Цанов, 

2014, с. 15-19).  

Какво следва от анализа на науката конфликтология и степените на конфликта за лидера 

и екипа, а и изобщо за екипната дейност. Най-общо може да се каже, че конфликтологията 

и степените на конфликта изграждат методологичния фундамент върху който може да се 

изгради теорията на конфликта на екипната дейност в сферата на услугите. Несъмнено е, че 

конфликтите при екипната дейност (вкл. тези между лидера и екипа) са изключително 

актуален научен проблем, чието изследване и анализиране тепърва ще се разраства с 

висока скорост. Може да се направи предположението, че целият XXI век ще бъде белязан 

с множество конфликти с разнообразна природа, които няма да избегнат и екипната 

дейност.  

 

3. СТРАТЕГИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ В 

ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
 

Дори в съвременните устойчиво развиващи се организации някои конфликти не само са 

възможни, но могат да бъдат и необходими, и за да се избегнат техните дисфункционални 

последствия е необходимо ефективното им управление, изразяващо се в: определяне вида 

на конфликта; посочване на причините за неговото възникване; избор на адекватна 

стратегия за управление и решаване на конфликта. 

Стратегиите на участниците в конфликта (лидера и екипа) са следствие на техните 

намерения, интереса на личността (грижата към себе си) и грижата за останалите (интереса 

на другите). Те могат да бъдат описани по следния начин (Чавдарова, 2012, с. 192, 193): 

 Конфронтационно интегриране (решаване на конфликта при висока загриженост 

за себе си и за другите). Заинтересованите страни обръщат с лице към спорния 

проблем, съвместно разпознават проблема, генерират и преценяват алтернативите за 

решаването му и избират решение. Неприложимо е при конфликти, базирани върху 
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несъвместимост на ценностните системи. Този стил е подходящ при конфликти, 

чиято предпоставка е недостатъчното вникване в същността на проблемите. 

Решенията при него са дълготрайни и директно насочени към проблемите, а 

основният недостатък е, че решаването е свързано с голям разход на време. Най-

вероятен изход при него е „победа – победа“.  

 

 Изглаждане на противоречията (при висока загриженост за другите и ниска за 

себе си). При този подход едната страна подчертава общото в позициите, за да се 

потиснат различията. Не е подходящ при сложни и задълбочаващи се проблеми, не 

фокусира върху самия проблем, а върху симптомите му, не решава трайно 

конфликта. Най-вероятен изход: „загуба – победа . 

 

 Доминиране (при слаба загриженост за другите и висока за себе си). При този 

подход възгледите, потребностите и желанията на другата страна остават без особено 

внимание. Често най-важният аргумент е силата и властта. Приложим е само при 

екстремни ситуации и близки крайни срокове за изпълнение на задачите. Недостатък 

на подхода е, че може да нанесе много щети на организационния климат, както и да 

породи бъдещи конфликти. Основното му предимство е в бързината. Вероятен изход: 

„победа – загуба“  

 

 Избягване (при слаба загриженост и за себе си и за другите). Базира се или върху 

пасивно отбягване на решаването на проблема, или върху активно потискане на 

причините за появата му. Стилът е естествена човешка реакция в трудна или 

застрашителна ситуация. Отрицателните му страни са, че е възможно да се пропусне 

нужното време за действие, вследствие на което да последват по-големи проблеми. 

Игнорирането на проблема никога не води до решаването му. Най-вероятен изход: 

„загуба – загуба“. 

 

 Компромисът е смесен вариант, при който всяка от страните отстъпва от част от 

претенциите си за сметка на другата. Той е полезна тактика, когато страните са с 

противоположни цели и разполагат с еднаква сила. Недостатък е това, че 

достигането му изисква време. Не може еднозначно да се определи изходът, но 

поради това че и двете страни жертват нещо, той често е „загуба-загуба“. 

 

Всеки лидер предпочита екипите (групите) в неговата организация да работят съвместно 

за постигане на организационните цели. На практика обаче между отделните членове и 

дори между групите възникват конфликти, които ако не се управляват правилно могат да 

доведат до забавяне на производствения процес и нарушаване устойчивостта на 

управленския процес. Доброволно или принудително ръководителят трябва да решава 

проблеми на личностното поведение в организацията, за което способстват горепосочените 

стратегии. 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Спецификата в управлението на организациите се характеризира с това, че между 

лидера и екипа възникват многобройни конфликти от най-различно естество и с различна 

детерминираност. Като стъпваме върху развитието на конфликтологичните парадигми, 

общата теория на конфликта и постиженията на конфликтологията, синтезирано в 

заключение можем да изведем техните основни характеристики и особености: 
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 Първо, конфликтите между лидера и екипа са неизбежни и не могат да се избегнат по 

принцип (няма как да бъдат избегнати по никакъв начин).  Всъщност не конфликтът, а 

неговата липса свидетелства за проблеми в целокупната екипна дейност и 

взаимодействието по оста лидер-екип.     

 

 Второ, наличието на конфликт между лидера и екипа показва недвусмислено, че 

между тези два отграничени субекта съществува някакъв проблем. Той може да бъде 

разрешен, но може и да не бъде разрешен.  

 

Трето, конфликтът в релацията лидер-екип има своя обособена структура. Структурата 

обхваща следните основни елементи: 

 Предмет на конфликта; 

 Обект на конфликта; 

 Зона на разногласия; 

 Страни в конфликта – лидер и екип; 

 Странични наблюдатели на конфликта (индивиди, които не са пряко въвлечени в 
конфликта, а го наблюдават отстрани).    

   

 Четвърто, конфликтът лидер-екип притежава собствена динамика – т.е. това е 

жизнения цикъл на конфликта. Динамиката на този тип конфликт има три основни фази: 

 Предконфликтна фаза; 

 Фаза на явния конфликт;  

 Следконфликтна фаза. 

 

 Пето, конфликтите, които възникват между лидера и екипа могат да се предотвратяват 

(възможно е да се предотвратяват), но това не винаги е необходимо. Важи следното 

принципно правило – на предотвратяване подлежат само деструктивните конфликти – т.е. 

конфликти, които могат да разрушат взаимодействието между лидера и екипа и да 

възпрепятстват реализацията на екипната дейност.  

 

 Шесто, съществуват най-различни техники и инструменти за управление на 

конфликтите между лидера и екипа. Кои точно от тях трябва да се приложат зависи от 

многобройни обстоятелства, някои от тях уникални.    

  

 Седмо, конфликтите между лидера и екипа са важна съставка на екипната дейност от 

чието проявление зависи как ще протече същата тяхна дейност. Ето защо те ще продължат 

да бъдат предмет на значителен изследователски интерес и за в бъдеще. Даже можем да 

прогнозираме, че изследванията в разглежданата проблемна сфера ще се интензифицират и 

задълбочават. 
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