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Цел на проекта

Изграждане на солидни и дълготрайни вътрешни процеси, с фокус 
подобряване на гъвкавостта и капацитета за устойчив растеж на 

_________ - както в това, което предлага компанията, така и в 
начина, по който го предлага.

➢ Изграждане на устойчиви и ефективни бизнес процеси  

➢ Увеличаване на капацитета и способностите на компанията 

➢ Повишаване на удовлетвореността на клиенти и партньори 

➢ Повишаване на мотивацията и отдадеността на служителите
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Фази

I. Анализ на текущата ситуация в компанията (структура, процеси, комуникационни 
канали и ресурси)

II. Проектиране на  персонализирано решение на база текущата и желана ситуация 
(as-is vs to-be)

III. Имплементиране на подобренията и управление на промяната 

IV. Поддържане на подобрената ефикасност и ефективност в ежедневните дейности на 
компанията 

0. Подготвителна фаза (предварителен анализ на състоянието и зрелостта на 
компанията, установяване на мащаб и правомощия в хода на проекта, представяне/
комуникиране на проекта пред служителите)
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Детайли на фазите (дейности) – Фаза 0

0. Подготвителна фаза (предварителен анализ на зрелостта на компанията, установяване на 
мащаб и правомощия в хода на проекта, представяне/комуникиране на проекта пред 

служителите)

➢ Осъществяване на предварителен анализ на ситуацията в компанията (и нейната зрялост) на 
база първоначалния разговор със CEO-то на __________               (bottlenecks, основни проблеми 
и предизвикателства)

➢ Установяване на мащаба на проекта и правомощията на организационните и мениджмънт 
консултантите в него (на база предоставените такива от CEO-то на __________ 

➢ Предварителна презентация на проекта на служителите на __________              и установяване 
на очакванията (изискванията) спрямо тяхното участие в него
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