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Същността на преговарянето не е в това да спечелиш или да загубиш - целта е да 

се сключи сделка, удовлетворяваща и двете страни. Разбира се, вашите усилия 
трябва да са съсредоточени върху това да се уверите, че тя е по-изгодна за вас, 

отколкото за другата страна. 
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1. Същност на преговорите 

Същността на преговарянето не е в това да спечелиш или да загубиш - целта е да се сключи сделка, 

удовлетворяваща и двете страни. Разбира се, вашите усилия трябва да са съсредоточени върху това 

да се уверите, че тя е по-изгодна за вас, отколкото за другата страна. 

Много хора гледат на преговорите като на неприятен, стресиращ момент, който трябва да бъде избягван 

на всяка цена. И тъй като се чувстват некомфортно да преговарят, да се конфронтират и да поемат риск, 

те често пъти предпочитат да съкратят и да приключат набързо преговорния процес. 

В професията на консултанта на недвижими имоти преговорите са един от най-важните 

моменти. Успехът в преговорите може да ви донесе удовлетвореност от постигнатото споразумение, 

престиж сред колегите и не на последно място - добър комисион от сделката, за която посредничите. 

Ако трябва да се определят преговорите с едно изречение, може да се каже, че това е процес, по 

време, на който страните се придвижват от своите първоначално противоположни 

полиции до момент, в който се постига съгласие между тях. 

При преговорите участниците взаимно се опитват да разберат нуждите си и там, където има разлика, да 

преговарят, за да преодолеят противоречивите моменти, които им пречат да постигнат най-добрия 

резултат. Същността на преговарянето не е в това да спечелиш или да загубиш - целта е да се сключи 

сделка, удовлетворяваща и двете страни; да се създаде раздвижване между две страни с първоначално 

различни позиции. 

Преговорите започват още в първия момент, когато една от страните има възможност да влияе на 

другата... 

На преговорите може да се гледа като на ритуал, притежаващ нюанси, които могат да изискват 

внимателно съгласуване. Ако процесът протече прекалено бързо, съществува риск единият от 

участниците да се почувства разочарован. Възможно е той да има усещането, че е могъл да се 

представи по-добре, само ако е бил посмел при преодоляването на поставените по време на 

преговорите ограничения. 

Чувството, че елин добър договор не може да се сключи без спор, може ла ви изглежда нелогично, 

но въпреки това е истина. 

Ако единият от преговарящите държи всички козове и другият знае това, тогава не говорим за 

истински преговори, а за възможност да се извлече максимална полза от този, който има всички 

преимущества, без да се държи сметка за желанията и потребностите на другата страна. При 

истинските преговори  и  двете  страни  имат  нещо да предложат и очакват нещо да получат. 

Съгласуването на интересите чрез преговори изисква упражняване във висша степен на 

междуличностни умения и пълно разбиране на въпросите, по които се преговаря. 

Една от причините да се водят преговори в сферата на недвижимите имоти е да се намалят сумите, 

които ще се плащат. Но когато заставате от гледната точка на купувача, и смятате, че преговорите 

целят да намалят цената на всяка цена, не бива да забравяте причината, поради която продавачът 

преговаря, а тя е да увеличи цената, ако е възможно, а ако не - да я запази същата. 

Въпреки, че цената не е единствената страна на преговорите, това е въпросът, който най-често се 

обсъжда и без съмнение е най-трудният за договаряне. 

Когато обсъждате цената е важно да имате предвид, че целта е да се постигне не просто най-добрата 

цена, а най-добрата цялостна стойност в пари. 

В търговския бранш е добре известно, че всеки късметлия може да постигне по-ниска цена, но се 

изисква умелост, за да се получи и по-добро качество и повече допълнителни преимущества. 

Като се има предвид, че почти всички купувачи и продавачи осъзнават това, си струва да се отбележи, 
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че купувачите често преследват и други цели освен цената, преди окончателно да потърсят някакви 

отстъпки, като по този начин се надяват да получат някакъв по-удовлетворяващ резултат. 

Стил на преговорите 

Важна роля при оформяне стила на преговорите в контекста на бизнеса играят организацията, етикета, 

нравите на дадено общество и отделната личност. При преговорите, също като при актьорите, 

свързвате главните изпълнители с някои роли, на които се основава репутацията им и това често води 

до типизирането им за бъдещи роли. 

Познавате и такива модели на поведение, които включват различни характеристики. Изградили сте 

си представа как ще реагират клиентите и ще се държат при определени обстоятелства и тази 

картина е изградена от опита ви с тях. 

За вас като преговарящи е важно да разпознавате стереотипите и как хората се вписват в тях. 

Успешният изход на едни преговори, при които другата страна е принудена ла се придвижи от една 

позиция до друга - близка до тази на срещуположната страна, със сигурност зависи от убеждението, 

с което се поставят тезите или от възприемането им от събеседниците. 

Разпознаването на стила, демонстриран от другата страна, ви дава възможност да: 

■  се чувствате по-удобно, когато партньорите показват определен модел на поведение 

■   съберете  повече информация 

■   избегнете и премахнете попадане в "задънена улица" 

■  разбирате по-добре ефекта от собствената си тактика и да оцените тази на човека, с когото 

преговаряте 

■  изберете правилният подход. 

Не съществува универсален модел за преговаряне. 

Ако някой разчита на един стил, много скоро противниците му ще се възползват от ограничения 

му подход, ще предвиждат действията и реакциите му и ще бъдат готови да извлекат полза от 

липсата на гъвкавост. 

Умелият преговарящ избира подход за принуждаване на другата страна и нагажда стила си 

така, че да пасва - дори това да не е личният му стил. 

Практикувайте използването на стил, който е противоположен на естествените ви наклонности. 

Актьорите учат репликите си и трябва да вярват в ролята, която играят - това можете и вие. 

Ето и някои характеристики на успешния преговарящ: 

• Добри умения за активно слушане 

• Лесно осъществява контакт със събеседника си 

• Изследва задълбочено въпроса, който е предмет на преговорите 

• Настоятелен е, без да е напорист 

• Разбира и демонстрира разбиране 

• Поставя цели 

• Непредсказуем, внимателен, изобретателен, гъвкав 

• Търпелив 

• Знае как да даде, за да получи и да постигне печеливш и за  двете страни резултат 
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II. Видове преговори 

В бизнеса са познати и изследвани редица модели на преговаряне, но те се делят най-общо на 

четири вида: 

Стратегия "Печеля - Губиш" 

При тези преговори едната страна е ориентирана към победа на всяка цена. Тя държи всички печеливши 

силни доводи и налага своята позиция. Този чисто агресивен стил на поведение не винаги е 

печеливш - определено може да е отблъскващ за партньорите, особено, ако сътрудничеството изисква 

поддържане на дългосрочни отношения. 

Стратегия "Губя - Печелиш" 

Представлява отказ на едната страна да защитава своите убеждения и ценности. Вместо да гледа на 

другата страна като на противник, търговецът избрал тази стратегия предпочита да го смятат за 

приятел и не набляга толкова върху победата, колкото върху необходимостта от постигане на 

споразумение. Стандартните ходове при този стил на преговаряне са да се правят предложения и 

отстъпки, да се вярва на другата страна и с готовност да се стига до компромиси, за да няма 

конфронтации. 

Трябва да се има предвид, че при всички преговори, където главно се държи на добрите отношения, 

винаги съществува риск от постигане на неудачно споразумение. 

Казано иначе този. който преговаря от меки позиции, неизменно става жертва на твърдите играчи. 

Стратегия "Губя - Губиш" 

Това е най-неприемливият вариант на преговори. На практика тук не текат преговори, а кръгова 

отбрана на позиции, "окопани" за вечни времена. При тези преговори и двете страни са твърдо 

решени да отстояват своите идеи и права, независимо от логиката на здравия разум и обективните 

причини, които съществуват. Това са преговори относно позиции, а не относно интереси, каквито би 

трябвало да са същинските преговори. 

Стратегия "Печеля - Печелиш" 

Когато си представят ситуация на преговори, голяма част от хората смятат, че ще се случи едно от 

двете неща: или ще спечелят, или ще загубят. Професионалистите в преговорите обаче не смятат 

така . Те са наясно, че успешните преговори са онези, при които и двете страни се чувстват 

победители... поне в известна степен.' 

Когато сядате на масата за преговори, не се опитвайте да сте победител по абсолютно всяка точка от 

дневния ред. 

Печелете големите битки и отстъпвайте в малките неща.  

Запитайте се: „Кое е онова, с което можем да направим отстъпки при този клиент, без да коства кой 

знае какво, и което би направило отсрещната страна доволна?" 

Как можем да постигнем това? 

Всичко подлежи на договаряне. Много делови хора смятат, че определени фирмени политики и 

процедури не подлежат на промяна и договаряне, все едно са десетте божи заповеди. На практика обаче, 

нищо не е константно, всичко може за се договаря. Да осъзнаеш този факт е силно преимущество 

в преговорите. 

Научете правилото на тройката - преди да седнете да преговаряте, следва  да  сте си  изяснили 

много  точно  три конкретни цифри. 

1.  Целта - реалистична сума, която имате добър шанс да отвоювате. 
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2. Максимумът - най-високата сума. Това е най-високата цена, която възнамерявате да отстоявате, 

без да се страхувате, че незабавно ще откажете отсрещната страна. 

3. Минимумът - най-ниската сума. Това е най-ниската цена, на която бихте реализирали сделката. 

Съвети 

- Когато преговаряте, стремете се към постигане на целта си,у но бъдете подготвени да приемете и 

всяка друга оферта между вашия минимум и максимум. В някои случаи ще се изненадате като 

разберете, че исканият от вас максимум се приема без възражения. В други случаи, отсрещната страна 

няма да иска и да чуе дори за минимума. 

- Вие определяте правилата. Човекът, който контролира преговорите обикновено е този, който е 

определил основните насоки на разговора. Направете така, че този човек да сте вие, а не вашият 

опонент. За да сторите това, кажете: „Преди да започнем, бих искал да направим преглед на ситуацията 

в момента и да очертаем какво очакваме да постигнем заедно." 

Продължете, като опишете нещата от вашата гледна точка. Отсрещната страна обикновено ще се 

съгласи с вас, като ще се намеси само тогава, когато иска да направи някои (дребни) бележки и 

коментари на онова, което като цяло е вашата позиция. По този начин, когато преговорите започнат, 

вие ще контролирате ситуацията -защото вие сте я дефинирали. 

- Вие изберете времето и мястото . За да успеете в преговорите, трябва да сте подготвени 

физически и психически. С цел да ви разконцентрира, отсрещната страна може да се опита да ви 

изненада. Не се оставяйте да ви вкарат в ситуация, за която не сте подготвени. 

- Подгответе арсенал от факти. Най-добрият начин да се подготвите за преговори е да съберете 

информация за всички факти, статистики, казуси, случки, документи и други доказателства, които 

могат да подкрепят вашата позиция. Отпечатаните доказателства са особено полезни. Хората са 

скептични към устните аргументи, но биха приели, че думи, които са отпечатани в статия, книга или 

доклад са истина. 

Съберете изследвания, проучвания и статии в папка, направете копия и подчертайте или оцветете с 

маркер ключовите факти, за да изпъкват на страниците. Прибегнете към тази мощна подкрепа от 

доказателства когато почувствате, че губите почва под краката си относно някой ключов момент от 

преговорите. В крайна сметка, може да се наложи да използвате само малка част от всички подготвени 

материали, но във всички случаи ще преговаряте с по-голяма увереност, просто като знаете, че 

разполагате с тях. Опитът доказва, че хората, които успяват в преговори и дебати обикновено са 

хората, които разполагат с най-много факти. 

- Не бързайте. Хората, които мислят логически обикновено търсят по-бързо затваряне на 

преговорите. Затварянето е финалното, ясно и добре дефинирано решение на проблем. Много хора, 

в това число технически ориентираните специалисти, търсят затваряне, защото са обучени да 

откриват точни решения. 

Преговорите и други проблеми, свързани с хора не винаги могат да бъдат „опаковани" в 

математически доказателства. Когато преговаряте, следва да очаквате и да сте готови да приемете 

известна неяснота в това, което договаряте. Ако 90% от въпросите са разрешени и преговарящите вече 

са уморени, оставете останалите 10% да почакат малко. Не настоявайте да обсъдите и решите всички, 

дори най-малките детайли в същия този ден, в противен случай рискувате да раздразните хората срещу 

себе си и да изгубите предимството, което сте спечелили до този момент. От друга страна, не се 

предавайте пред опонента си само защото сте се изморили и ви иска да се приберете в къщи. 

- Поискайте почивка. Преценете докъде сте я докарали и предложете нова среща, на която да решите 

всичко останало... където, благодарение на няколкото дни пауза, всяка страна ще подходи към 

преговорите със свежи идеи . 
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- Човешко отношение. Най-много от всичко помнете, че в преговорите си имате работа с човешки 

същества, не с машини. 

Ще имате предимство, ако сте узнали възможно повече за опонента си, още преди да седнете да 

преговаряте. Направете си преценка с каква личност ще разговаряте и пригодете стила си за продажби 

според случая. 

Винаги, когато е възможно, се опитвайте да очертаете общите цели и точки, в които имате съгласие с 

отсрещната страна. В крайна сметка, това не е война, а просто преговори. В повечето случаи и двете 

страни ще имате близки цели, разликата е в намеренията ви как да постигнете тези цели. 

Когато отговаряте, използвайте фрази, които показват емнатия към позицията на другата страна, като 

например „ Това е добра гледна точка" или „Споделям повечето неща, казани от вас, но..." 

Накарайте отсрещната страна ла се чувства като победител - така и двамата заедно ще бъдете такива. 

 

III. Техники на преговаряне 

Нека   се   опитаме    да   оформим    модел    на    ефективните 

преговори, който да дава възможност за определяне на приоритетите за всеки етап от преговорите 

и спазването на правилен стил на преговаряне. 

Първият етап включва установяването на контакт и създаването на атмосфера на доверие. На 

този етап ваша задача е да демонстрирате дружелюбно отношение към клиента и готовност за 

съдействие. 

На следващия етап вие Трябва да определите позициите на двете страни (респективно вашите и 

на клиента) и да дефинирате интересите на клиента. По подробно на този въпрос се спряхме в 

етапите на продажбата. Това е моментът да установите интересите и реалната заинтересованост на 

клиента. 

Симпатията или съчувствието е способността на човек да съпреживява емоциите, чувствата и 

мислите на другите. Степента на емпатия е строго индивидуална, като съществуват и различни 

Видове емнатия според начина», по който другият индивид е разбран - когнитивна, емоционална, 

интелектуална. Емпатията стои В основата на градивното социално общуване. 

Третият етап изисква от вас да създадете нормална комуникационна среда с вашия клиент. Това 

означава изработване на последователността за съвместно сътрудничество, т.е. насочване на 

преговорите от положението на интереса , а не от позицията. 

На следващия етап трябва да определите приоритетите и критериите с които клиента може да 

направи отстъпка и тези, които са ключови за неговото решение. Следва изясняването на 

несъвпадащите позиции и достигане на общо решение. 

Преговаряйки с вашите събеседници, независимо от тяхното положение, винаги се отнасяйте достойно 

и с внимание към всеки. Ако участниците в преговарянето са повече от един (както често се случва в 

бизнеса с недвижими имоти), не забравяйте, че за вземането на крайното решение може да натежи 

мнението на човек, който вие сте оценили като не особено важен участник. Затова е добре да знаете 

имената на всеки от срещуположната група в преговорите - съпруга, деца. родители и към всекиго да 

се обръщате по име. Поощрявайте всеки участник в преговорите, който иска да изрази мнение. 

Винаги започвайте преговорите с анализ, а не с конкретно ваше предложение. 

Показвайте на вашите събеседници по какъв начин вие ще обезпечите сигурността и защитаването 

на техните интереси. 

Демонстрирайте какво правите за клиента: колко време спестява, какви уникални услуги ползва 
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чрез вас, какво ще получи, какво ще избегне. 

Избирайте доводи, действащи в нужното направление, наблюдавайте за реакция на клиента ви. 

Представете списък с тези преимущества, които ще ползва той, ако се съгласи с вашето 

предложение. 

Често ви се налага да се сблъсквате е агресивното настроение на клиентите, затова е по-добре е да си 

изработите подходящ образец на поведение, на който да разчитате в определен момент. 

Съвети: 

- Старайте се да запазите невъзмутимост. Така ще се предпазите от опасността да се заразите с 

отрицателно настроение от събеседника с когото преговаряте. 

- Бъдете активен слушател и имайте вид на такъв. 

- Задавайте въпроси. Не забравяйте правилото, че този, който задава въпросите, той направлява 

разговора. Въпросите са признак на вътрешна сила и проявяване на интерес. Опитвайте се ла накарате 

клиента повече ла говори. Внимателно и съсредоточено слушайте, без да прекъсвате. 

- Условно демонстрирайте съгласие. Условното съгласие не е отстъпчивост пред клиента, а по-скоро 

разбиране, което вие изразявате по отношение на доводите на вашия клиент. 

- Убеждението в преговорите трябва да разбирате като меко въздействие върху събеседника, имащо за 

цел да коригира неговите възражения, и по този начин да повлияе върху решението му. 

- Не забравяйте, че няма рецепта за успешни делови преговори и че клиентът се нуждае от Внимание. 

 

В какво се крие тайната на успеха при преговорите? 

Всеки клиент по време на преговори като правило има над себе си някого другиго, на който е длъжен 

да предаде вашата оферта. Внимателно обяснете своето предложение, изложете аргументите си, дайте 

примери и убедителни доказателства. 

Назовавайте ясно и убедително условията. Учете се да отклонявате неизпълними желания, не 

проявявайте високомерие и не оскърбявайте достойнството на събеседника си. 

Когато това е необходимо, опирайте се на трети страни - своята компания, своя мениджър, други 

компетентни лица. Напомняйте за своите ангажименти по отношение на тези трети страни. 

Обяснявайте защо не можете да вървите срещу интересите на страната, която представлявате в 

преговорите. 

По време на преговори не обещавайте нищо невъзможно или това, което вие или вашата компания 

не сте в състояние да изпълните. Убедителни са правдивостта и яснотата, не допускайте дребни 

хитрини, които биха провалили работата ви с клиента. 

Не вярвайте на всяка причина за отказ, която ви изтъква клиента. Някои причини само звучат 

убедително, те са лесни за изразяване и само ви се струват обосновани. Задавайте въпроси за 

истинската причина за несъгласието на клиента. 

Винаги анализирайте кои са действителни причини за колебание и нерешителност от страна на 

вашия клиент. Бъдете подготвени, затова че ще ви се наложи да се сблъскате със затруднения, 

които ще възникват от вашия клиент във връзка с вашето предложение. 

Слушайте спокойно възраженията, без да го прекъсвате. Повторете неговите възражения. 

Съгласете се с това, че вашия събеседник постъпва разумно, спирайки се на въпроси, които той 

смята за важни. Задайте насрещен въпрос, за да изясните какво конкретно има предвид. По този 

начин ще измъкнете време, за да подготвите отговора си. 
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Някои насоки в техниките на преговаряне: 

- Винаги се гответе за началото на преговорите: какви въпроси ще ви зададе клиента, какви възражения 

може да постави. 

- Старайте се по време на преговорите да разполагате с всички необходими документи и материали, 

скици и др. и те да са в изряден вид. 

- Усмихвайте се повече, много е важно да излъчвате приветливост. Никой не обича да работи с 

недоволни и мърморещи търговии. 

- За вашия клиент ще е удоволствие да работи с вас, ако сте интересен събеседник. Създайте спокойна 

обстановка, преговорите с вас трябва да бъдат за него събитие. 

- Бъдете точни партньори. Накарайте клиента да разбере, че вие сте надежден и отговорен консултант. 

- Старайте се да говорите спокойно, дружелюбно и убедително. Никога не водете преговори в нервно или 

разсеяно състояние. 

- Съпровождайте своите положителни коментари с някои от изказванията на клиента. Изтъквайте, че 

неговите идеи ви правят изключително впечатление. 

Много е важно в хода на преговорите не само да говорите убедително, но и да подкрепяте думите 

си със схеми и писмен материал. Когато е възможно използвайте визуално онагледяване с 

презентационни техники. Давайте от материалите си на клиента, клиентите обичат да имат при себе 

си нагледни средства. Водете преговорите като внимавате да не отегчите клиента с прекалено много 

привеждане на аргументи. 

Често срещан проблем във воденето на преговорите е справянето с т.нар. «трудни» въпроси, което е 

естествен етап в преговорите. Разбира се, не е добре да започвате преговорите с тяхното обсъждане, 

но не бива и ла бягате от тях. Оставете клиента да изрази своето мнение и аргументи, след което 

анализирайте и обсъдете. 

 

IV. Основни пречки при воденето на преговори 

Съществуват на пръв поглед неуловими проблеми, които могат да попречат на ефективността на 

преговорите. Ще се спрем на някои от тях, за да можете да ги разпознавате и избягвате. 

Поставяне на етикет на събеседника в преговорите - често още преди да започнем преговорите 

определяме клиента като лош и несправедлив, като човек, който не знае какво иска и следователно с 

него не можем да водим конструктивни преговори. Възможно е, разбира се, клиентът да има някои 

слаби страни на характера или поведенчески навици. Грешен подход е преувеличаването и 

въобразяването на лоши качества, защото това ще пречи на вашите взаимоотношения и рано или късно 

деловите преговори ще преминат в открит личностен конфликт. Старайте се да разисквате проблемите, 

възникващи в хода на преговорите, а не човека отсреща. 

Концентриране около съществените моменти в преговорите и избягване на детайлите - 

случвало ли ви се е да се опитвате да обясните на търговеца срещу вас защо конкретна характеристика 

на търсения продукт/услуга са важни за вас и да не сте срещали разбиране? 

Ако се върнем на потребностите на клиента, породили конкретно търсене ще си припомним, че 

важното и същественото за вас като консултанти не е така съществено, както конкретните нужди на 

клиента. Ето защо когато преговаряте обръщайте внимание не само на това, което представлява интерес 

за вас, а и на детайлите, който са ключови за вашите събеседници. Не забравяйте, че дребни на пръв 

поглед за вас неща, могат да се окажат решаващи за клиента. 

Ако за вас от второстепенно значение е тъмният вход на дадения блок, то за съпругата на клиента това 



 
 

 

 

9 | P a g e                                      7    

може да предизвиква негативни и отрицателни емоции. Затова следете емоциите на всички участници 

в преговорите, защото те могат да ви дадат отговор на много въпроси. Когато проявявате 

съпричастност с интересите и чувствата на клиентите вие демонстрирате желание за разбиране и 

отношение на доверие. 

Убеждението, че в преговорите винаги може да побеждава само едната от страните - 

започвайте преговорите винаги с вярата, че в тях трябва да намерите решение, удовлетворяващо и 

двете страни. В хода на преговарянето и вие, и клиента ще се наложи да правите отстъпки и 

компромиси. Отстъпвайки по маловажните въпроси вие запазвате възможността да отстоявате 

същетвените такива. Не забравяте, че преговорите с вашия клиент не са открита конфронтация, а 

процес на търсене на компромисно решение. 

Поставянето на ултиматуми и демонстрацията на агресия предизвиква обратен ефект и 

превръща преговорите в кавга. 

Избягвайте утежняването на атмосферата с излишни провокации, които биха попречили на 

клиента да вземе трезво и премислено решение. Използвайте преди всичко аргументи от типа «Да, 

следователно ....», вместо възражения «Да, по..». В човешката природа е заложено, винаги когато се 

поставят условия, да се реагира със съпротива. 

Постоянното отстъпване по време на преговорите е грешна стратегия. 

Редица търговци смятат, че по този начин ще станат симпатични на отсрещната страна. Но това е 

грешно мислене, постоянните отстъпки ще позволят на клиента да диктува целия ход на преговорите 

и дори би могъл да се справи чудесно без вас - човекът, който не умее да отстоява интересите на 

страната , която представлява. 


