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ПРОГРАМА: ЧАСТ I  

ЧАС  ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЛЕКТОР 
 

09:00 
 

Откриване  

09:10 Емоционалната интелигентност – защо и как е императив в бизнеса и лидерството Диляна  

 

Организациите, които процъфтяват, са организациите, които ангажират умовете и сърцата на хората си. Как да го 
постигнем? Емоционалната интелигентност (ЕИ) е един от отговорите. Презентацията ще ви предложи идеи и 
съвети на въпроси като: 
- Какво е ЕИ в бизнеса и защо е толкова гореща тема? Въпрос на сърце или на ум е? 
- Защо е необходима на работното място? Как влияе на бизнес резултатите? 
- Защо ЕИ е отличителната способност на лидерите, която ще остане такава години напред. 
- Как ЕИ помага на организациите да отговорят на днешните предизвикателства пред тях? 

Дочева 

09:40 Да бъдеш по-харизматичен лидер – ролята на емоционалната интелигентност 
Дейрик  

 

Лидерите, които трябва да влияят и да ангажират другите, особено ако ключовото изискване за техния успех е 
успешно да се свържат с хора, трябва да са по-харизматични. Вие ще научите: 

- Какво прави харизматичните лидери толкова въздействащи (изследване, включващо 40,000 лидера и  400,000 
от директно подчинените им)  

- Прозрения от над 20-годишни изследвания на харизмата и емоционалната интелигентност  

- Как да се държите по начин, имащ харизматично въздействие, дори да сте най-големия интроверт в света 

- Двата основни принципа, според които живеят всички харизматични хора, съзнателно или не 

- 6 конкретни харизматични поведения  

- Как да впрегнете неврологията за създаване на харизматично впечатление върху другите 
 

МакКан 

10:10 Лидерът и емоционалната интелигентност - Панелна дискусия между лекторите и бизнес лидери с 
въпроси от аудиторията 

 

 

10:50 
 

Кафе-пауза  

11:20 Управление на промяната с емоционална интелигентност Крис Петер 

 

В тази презентация ще се концентрираме върху всеки от 6-те измерения на емоционалната интелигентност и ще 
ги свържем с най-добрите практики на поведения, които да използват лидерите, когато управляват процес на 
промяна, независимо дали той е на екипно, функционално или организационно ниво. 
 

Начинът, по който лидерите ръководят промяната  може да доведе до огромна разлика в това доколко успешно 
се имплементира тя. Презентацията ще се позове на един от най-познатите модели за промяна – този на Котър, 
за да могат участниците да направят непосредствени връзки с различните етапи на процеса на промяна. Ще 
получите идеи за етапите в процеса на промяна и емоционално интелигентните подходи, които е необходимо да 
усвоите, за да сте уверени, че промяната е възможно най-устойчива и гладка за всички заинтересовани.  
 

 

11:50 Съществената роля на емоционалната интелигентност в бъдещето на изкуствения интелект Майкъл Банкс 

 

С разпространението на изкуствения интелект и дигитализация в бизнеса и обществото, емоционалната 
интелигентност ще става дори по-значим набор от умения на лидерите, за да бъдат истински успешни. 
Презентацията ще представи някои от най-важните приложения на ЕИ в „смелия нов свят“ и как те водят до 
успеха в бизнеса. 
 

С нарастващото дистанциране между хората и намаляването на директните лични контакти в отношенията и 
разчитането все повече на виртуалната и на човек към машина комуникация, ролята на ЕИ ще е определяща за 
изграждане и поддържане на ангажираността на служителите, морала и съпричастността, лоялността и 
удовлетворението на клиентите. Лидерите на екипи ще трябва да бъдат в контакт и да създават силни връзки с и 
вътре в своите виртуални и географки разпръснати екипи. 
 
 

 

12:20 Бизнесът и емоционалната интелигентност - Панелна дискусия между лекторите и бизнес лидери с 
въпроси от аудиторията 

 

 
13:00 

 
Обяд 

 

 

 

Превод от английски на български и от 
български на английски е осигурен.   
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ПРОГРАМА: ЧАСТ II  

 

УЪРКШОП 1. ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ 

ПОЗИТИВНА ЕМОЦИОНАЛНА КУЛТУРА И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО – ПЪТ КЪМ ИНОВАЦИИТЕ. 
Тема 1: Изграждане и управление на ефективна емоционална култура. Фасилитатор: Дейрик МакКан 
Тема 2: Предприемаческо лидерство с емоционална интелигентност. Фасилитатор: Крис Петер 

 
 

УЪРКШОП 2. ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ И БЪЛГАРСКИ 

АВТЕНТИЧНИ И НАДЕЖДНИ ЛИДЕРИ ЗАЕДНО СЪС ЕМОЦИОНАЛНО ВЪЗНАГРАЖДАВАЩИ СИСТЕМИ ОЗНАЧАВА УСТОЙЧИВ УСПЕХ! 
Тема 1: Умела автентичност. Фасилитатор: Майкъл Банкс 
Тема 2: Емоционално интелигентни организационни системи и практики.  Фасилитатор: Диляна Дочева 

 
 

УЪРКШОП 3. ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И АВТЕНТИЧНОСТ – УСПЕШНОТО ЛИДЕРСТВО НА ДНЕШНИЯ И УТРЕШНИЯ ДЕН. 
Тема 1: Предприемаческо лидерство с емоционална интелигентност. Фасилитатор: Крис Петер 
Тема 2: Умела автентичност. Фасилитатор: Майкъл Банкс 

 
 

УЪРКШОП 4.  ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ И АНГЛИЙСКИ 

ЕМОЦИОНАЛНО ВЪЗНАГРАЖДАВАЩИ И ЕФЕКТИВНИ ОРГАНИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ И КЛИМАТ – АНГАЖИРАЩА ЕМОЦИОНАЛНО ИНТЕЛИГЕНТНА 

ОРГАНИЗАЦИЯ. 
Тема 1: Емоционално интелигентни организационни системи и практики. Фасилитатор: Диляна Дочева 
Тема 2: Изграждане и управление на ефективна емоционална култура. Фасилитатор: Дейрик МакКан 

 
 

УЪРКШОП 5. ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ 

ЕМОЦИОНАЛНО ИНТЕЛИГЕНТНИ ЕКИПИ И МАЙНДФУЛНЕС – ИДЕИ ЗА ЛИЧЕН И ЕКИПЕН УСПЕХ. 
Тема 1: Изграждане на емоционално интелигентни екипи. Фасилитатор: Евия Васенко 
Тема 2: Майндфулнес: Как да бъдеш успешен и наистина да го усетиш.  Фасилитатор: Станислава Запрянова-Кинг 

 
 

УЪРКШОП 6. ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ 

ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ - ФАКТОР ЗА МОТИВАЦИЯТА И РЕЗУЛТАТИТЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ЕКИПИ. 
Тема 1: Емоционалната интелигентност при мотивация и управление на търговски екипи. Фасилитатор: Явор Янкулов 
Тема 2: Управление на целите с емоционална интелигентност. Фасилитатор: Екатерина Робова 

 
 

УЪРКШОП 7. ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ 

ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ЛИДЕРСТВОТО 
Тема 1: Управление на целите с емоционална интелигентност. Фасилитатор: Екатерина Робова 
Тема 2: Емоционално интелигентният лидер. Фасилитатор: Венцислав Касамски 

 
 

УЪРКШОП 8. ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ 

УПРАВЛЕНИЕ НА ТРУДНИ СИТУАЦИИ С УСТОЙЧИВОСТ НА ЕМОЦИИ И МАЙНДФУЛНЕС. 
Тема 1: Майндфулнес: Как да бъдеш успешен и наистина да го усетиш. Фасилитатор: Станислава Запрянова-Кинг 
Тема 2: Емоционално устойчивият лидер: Как да превърнем предизвикателството в успех. Фасилитатор: Виктор Лилов 

 
 

УЪРКШОП 9. ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ И АНГЛИЙСКИ 

 УПРАВЛЕНИЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКИПИ С ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ 
Тема 1: Емоционално интелигентният лидер. Фасилитатор: Венцислав Касамски 
Тема 2: Изграждане на емоционално интелигентни екипи. Фасилитатор: Eвия Васенко 
  

mailto:office@docheva.com
http://www.business-accelerators.com/


 

  

+359 88 2345 521  +359 887 332 473              office@docheva.com               www.business-accelerators.com 

 

 

Уъркшоп 1. 

ПОЗИТИВНА ЕМОЦИОНАЛНА КУЛТУРА И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО –   
ПЪТ КЪМ ИНОВАЦИИТЕ 

 
За да остане предприемаческият успех като устойчив и успешен бизнес, предприемачите трябва да управляват емоционалната култура. 
Когато лидерите развиват предприемачески подход в позитивната емоционална култура, те изграждат високоефективни и иновативни 
организации. 
 
Положителните чувства имат ефекта „разширяване и изграждане“, което ни кара да мислим по-широко, да се ангажираме по-дълбоко и 
да постигаме по-добри резултати. Предприемаческото лидерство е по-разпространено сред лидерите-основатели на бизнеси, но е 
прегърнато и от множество иновативни организации. То включва оказване на влияние и насочване на работата на членовете на групата 
към постигане на онези организационни цели, които откриват и използват предприемачески възможности. 
 
Уъркшопът е най-полезен за висше ниво ръководители и за предприемачи.  

Език: Английски  

Тема 1 (14:00 -15:30) 

 
Тема 2 (16:00 -17:30) 

ИЗГРАЖДАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕФЕКТИВНА 
ЕМОЦИОНАЛНА КУЛТУРА. 

 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСКО ЛИДЕРСТВО С ЕМОЦИОНАЛНА 
ИНТЕЛИГЕНТНОСТ. 

Десетилетие на изследвания ясно показа, че емоционалната култура 
на организацията влияе на финансовите резултати, продуктивността, 
творчеството, отдадеността, текучеството и отсъствията, работата в 
екип, прегарянето, ангажираността и удовлетворението на 
служителите. 
 
Лидерите може и да разбират необходимостта да управляват 
емоционалния климат, но повечето не са имали обучение или 
напътствия как да го правят в реалния свят. Този уъркшоп ще 
отговори на този дефицит и ще ви представи подход стъпка по 
стъпка за изграждане и управление на вашата емоционална култура. 
 
Ще ви представим най-солидните изследвания за ползите от това да 
поддържате правилния емоционален климат и огромното 
въздействие от това да го объркате. Ще научите бърз и лесен подход 
за измерване и управление на емоционалната култура, използвайки 
уникалния инструмент „Индекс на емоционалния климат“. 
 

Тази сесия ще бъде представена като история на един 
предприемач (която е измислена, но основана на моя личен опит) 
от зачеването на идеята до управлението на печеливш бизнес. 
 
Използвайки като концептуална рамка 6 измерения на 
емоционална интелигентност на Дженос, участниците ще работят в 
малки групи, за да изследват какво трябва да имат предвид 
предприемачите, за да останат здраво стъпили на земята, 
емоционално устойчиви, позитивни, с енергия и енергизиращи 
другите, докато работят усилено компаниите им да „излетят“. 
 
Участниците ще изследват предизвикателствата, през които 
минават като предприемачи и как емоционалната интелигентност 
е толкова огромен фактор за успех, също и как допринася за 
превръщането на идеята в бизнес реалност. 
 

Фасилитатор: Дейрик МакКан Фасилитатор: Крис Петер 
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Уъркшоп 2.  

АВТЕНТИЧНИ И НАДЕЖДНИ ЛИДЕРИ ЗАЕДНО СЪС ЕМОЦИОНАЛНО 
ВЪЗНАГРАЖДАВАЩИ СИСТЕМИ ОЗНАЧАВА УСТОЙЧИВ УСПЕХ! 

 
 

Може да са налице системите, осигуряващи хората да се чувстват значими, сигурни за бъдещето си, пропити от чувството че имат контрол 
и избор, че могат да се наслаждават на свързаността с другите и че към тях се отнасят справедливо, но…това нищо няма за значи, ако 
лидерите на организацията не ръководят чрез пример и не олицетворяват поведенията и подходите, които изискват тези системи. Също 
така, ако лидерите са истински вдъхновяващи, мотивиращи, честни и искрени в поведението си, но организационните практики и системи 
не отразяват тяхната автентичност, ще има разрушаващо несъответствие, което ще предизвика цинизъм, ще създаде недоверие и ще 
подкопае успеха на бизнеса. 
 
В тези две теми ще научите как ползващото се с доверие лидерство и емоционално възнаграждаващите системи и практики вървят ръка 
за ръка, когато се стремите да постигнете успех в бизнеса. 
 
Уъркошопът е най-подходящ за висше ниво ръководители, предприемачи, собственици на бизнес и ръководители на екипи 
 
Езици: Английски (тема 1) и български (тема 2) 
 
Тема 1 (14:00 -15:30)  
 

Тема 2 (16:00 -17:30) 

УМЕЛА АВТЕНТИЧНОСТ ЕМОЦИОНАЛНО ИНТЕЛИГЕНТНИ ОРГАНИЗАЦИОННИ 
СИСТЕМИ И ПРАКТИКИ 

 
Автентичността е популярна дума в дискусиите за лидерството 
в наши дни. И трябва да бъде! В тези времена на медийни и 
политически безочливости и манипулации не искат ли хората 
отчаяно да бъдат водени от лидери, които са автентични?  
 
Автентичността е от значение за лидерите на всички нива във 
всички сфери на човешката дейност, особено в бизнеса! Тя е 
един от ключовите компоненти на емоционална 
интелигентност. 
 
В този уъркшоп ще изследваме: Какво е автентичност? Защо е 
важно да си автентичен като лидер? Какви са ползите както 
лично, така и за организацията? Как тези ползи захранват 
търговския и бизнес успех?  
 
Това ще бъде забавен уъркшоп на висока скорост, в който 
активно ще участвате, но ще ви замисли, с истории и примери 
от реалния живот.  
 

Ако сложим добри хора в лоша система, най-вероятно те ще 
произведат лоши резултати. Често лидерите дори не си дават 
сметка, че остарелите управленски системи и практики пречат за 
постигането на резултатите. Добър хардуер (системи) е 
необходим, за да работи софтуера (поведенията). 
 
За мозъка ни работното място е социална система и това поставя 
огромни предизвикателства пред лидерите. Програмата се 
позовава на модел за сътрудничество и влияние върху другите, 
основан на изследванията на мозъка – SCARF.  Всяка 
организационна система (напр. Системата за управление на 
представянето) и практика (напр. екипните срещи) въздейства 
позитивно или негативно на SCARF измеренията и така влияе на 
ангажираността и ефективността. 
 
Ще обсъдим практически съвети как съзнателно да адресирате 
социалния мозък и да създадете научно обоснован план за 
синхронизиране на организационните си системи с истинските 
двигатели на човешкото социално поведение и да постигнете        

по-добри бизнес резултати. 
 

Фасилитатор: Майкъл Банкс Фасилитатор: Диляна Дочева 
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Уъркшоп 3 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И АВТЕНТИЧНОСТ – УСПЕШНОТО ЛИДЕРСТВО НА 
ДНЕШНИЯ И УТРЕШНИЯ ДЕН 

 
Предприемачите са съсредоточени върху своите мечти и са склонни да са праволинейни в постигането им. Но те не могат да направят 

всичко сами. Те трябва да изградят и ръководят своите организации и да разчитат също и на другите. Трябва да насърчават 

сътрудничество и да създадат екипна работа с високи резултати. Първата тема ще помогне на участниците да изследват 

предизвикателствата, през които преминават предприемачите и приложимостта на 6-те измерения на емоционалната интелигентност на 

Дженос за преодоляването им. Втората тема ще се съсредоточи върху автентичността. Автентичният лидер е в състояние да общува и да 

направи истинска вълнуваща визия за бъдещето, той или тя ви вдъхновява да искате да следвате тази визия и повече от всичко създава 

среда на доверие заради собственото си истинско, честно и автентично поведение. Лидер с такива автентични качества е ключът към 

изграждане на продуктивни екипи и за постигането на предприемаческите цели. 

Уъркшопът е най-полезен за предприемачи и висше ниво ръководители 

Език: Английски  

Тема 1 (14:00 -15:30) 
 

Тема 2 (16:00 -17:30) 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСКО ЛИДЕРСТВО С ЕМОЦИОНАЛНА 
ИНТЕЛИГЕНТНОСТ 

 

УМЕЛА АВТЕНТИЧНОСТ 

 

Тази сесия ще бъде представена като история на един 
предприемач (която е измислена, но основана на моя личен опит) 
от зачеването на идеята до управлението на печеливш бизнес. 
 
Използвайки като концептуална рамка 6 измерения на 
емоционална интелигентност на Дженос, участниците ще работят 
в малки групи, за да изследват какво трябва да имат предвид 
предприемачите, за да останат здраво стъпили на земята, 
емоционално устойчиви, позитивни, с енергия и енергизиращи 
другите, докато работят усилено компаниите им да „излетят“. 
 
Участниците ще изследват предизвикателствата, през които 
минават като предприемачи и как емоционалната интелигентност 
е толкова огромен фактор за успех, също и как допринася за 
превръщането на идеята в бизнес реалност. 
 

Автентичността е популярна дума в дискусиите за лидерството в 
наши дни. И трябва да бъде! В тези времена на медийни и 
политически безочливости и манипулации не искат ли хората 
отчаяно да бъдат водени от лидери, които са автентични? 
Автентичността е от значение за лидерите на всички нива във 
всички сфери на човешката дейност, особено в бизнеса! Тя е 
един от ключовите компоненти на емоционална 
интелигентност. 
 
В този уъркшоп ще изследваме: Какво е автентичност? Защо е 
важно да си автентичен като лидер? Какви са ползите както 
лично, така и за организацията? Как тези ползи захранват 
търговския и бизнес успех? Това ще бъде забавен уъркшоп на 
висока скорост, в който активно ще участвате, но ще ви 
замисли, с истории и примери от реалния живот.  

 
Фасилитатор: Крис Петер Фасилитатор: Майкъл Банкс 
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Уъркшоп 4 

ЕМОЦИОНАЛНО ВЪЗНАГРАЖДАВАЩИ И ЕФЕКТИВНИ ОРГАНИЗАЦИОННИ 

СИСТЕМИ И КЛИМАТ – АНГАЖИРАЩА ЕМОЦИОНАЛНО ИНТЕЛИГЕНТНА 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Двете теми в този уъркшоп са взаимо-зависими. Както  поведенията на лидерите, така и организационните системи предизвикват 
емоции.  Емоционалната култура, или какво повечето хора чувстват в повечето време, влияе на поведенията, практиките и 
организационните системи. На колективно ниво емоциите, които изпитваме в работата, влияят на крайните резултати. В организациите с 
висока ефективност и продуктивност хората изпитват повече позитивни емоции и по-малко негативни емоции в сравнение с 
организациите с ниска ефективност.  
 
Измерването на емоционалната култура в съчетание с оценка на системите ще помогне разработването на правилните интервенции. 
Синхронизирането на системите и изграждането на емоционалната ви култура ще изгради вашата организация като високо ангажиращо и 
продуктивно работно място – емоционално интелигентна организация. 
 
Уъркшопът е най-полезен за висше ниво ръководители. 
 
Език: български (тема 1) и английски (тема 2) 
 
Тема 1 (14:00 -15:30) 
 

Тема 2 (16:00 -17:30) 

ЕМОЦИОНАЛНО ИНТЕЛИГЕНТНИ ОРГАНИЗАЦИОННИ 
СИСТЕМИ И ПРАКТИКИ. 

 

ИЗГРАЖДАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕФЕКТИВНА 
ЕМОЦИОНАЛНА КУЛТУРА  
 

Ако сложим добри хора в лоша система, най-вероятно те ще 
произведат лоши резултати. Често лидерите дори не си дават 
сметка, че остарелите управленски системи и практики пречат за 
постигането на резултатите. Добър хардуер (системи) е необходим, 
за да работи софтуера (поведенията). 
 
За мозъка ни работното място е социална система и това поставя 
огромни предизвикателства пред лидерите. Програмата се 
позовава на модел за сътрудничество и влияние върху другите, 
основан на изследванията на мозъка – SCARF.  Всяка 
организационна система (напр. Системата за управление на 
представянето) и практика (напр. екипните срещи) въздейства 
позитивно или негативно на SCARF измеренията и така влияе на 
ангажираността и ефективността. 
 
Ще обсъдим практически съвети как съзнателно да адресирате 
социалния мозък и да създадете научно обоснован план за 
синхронизиране на организационните си системи с истинските 
двигатели на човешкото социално поведение и да постигнете        

по-добри бизнес резултати. 
 

Десетилетие на изследвания ясно показа, че емоционалната 
култура на организацията влияе на финансовите резултати, 
продуктивността, творчеството, отдадеността, текучеството и 
отсъствията, работата в екип, прегарянето, ангажираността и 
удовлетворението на служителите. 
 
Лидерите може и да разбират необходимостта да управляват 
емоционалния климат, но повечето не са имали обучение или 
напътствия как да го правят в реалния свят. Този уъркшоп ще 
отговори на този дефицит и ще ви представи подход стъпка по 
стъпка за изграждане и управление на вашата емоционална 
култура. 
 
Ще ви представим най-солидните изследвания за ползите от това 
да поддържате правилния емоционален климат и огромното 
въздействие от това да го объркате. Ще научите бърз и лесен 
подход за измерване и управление на емоционалната култура, 
използвайки уникалния инструмент „Индекс на емоционалния 
климат“. 
 

Фасилитатор: Диляна Дочева Фасилитатор: Дейрик МакКан 
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Уъркшоп 5 

ЕМОЦИОНАЛНО ИНТЕЛИГЕНТНИ ЕКИПИ И МАЙНДФУЛНЕС –                         

ИДЕИ ЗА ЛИЧЕН И ЕКИПЕН УСПЕХ 

 
В екип с изключителни постижения има силна връзка между членовете и лидера, както и между тях самите. Те знаят какво да очакват и 
как да помагат един на друг. Хората ги е грижа за резултатите, но и за колегите. Лидерът на екипа е този, който осигурява коучинг и грижа 
за хората и това е повече от управление на екипа. В тази му роля на лидера на екипа помагат практиките на майндфулнес. Осъзнатият 
лидер по-добре разбира себе си, целите и постиженията си и на тази основа по-добре разбира и ръководи екипа си. 
Фасилитаторите са сертифицирани и опитни практици емоционална интелигентност, майндфулнес и коучове на лидери и екипи. 
 
Уъркшопът е най-полезен за ръководители на екипи и ръководители на проектни екипи.  
 
Език: английски 
 
Тема 1 (14:00 -15:30) 
 

Тема 2 (16:00 -17:30) 

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛНО ИНТЕЛИГЕНТНИ ЕКИПИ 

 
МАЙНДФУЛНЕС: КАК ДА БЪДЕШ УСПЕШЕН И НАИСТИНА  ДА 
ГО УСЕТИШ 

 
Всеки ръководител на екип мечтае за екип, който е ангажиран и 
постига целите. Изискват се много усилия и здрава работа от тим 
лидера, за да постигне това. 
 
Ами ако има друг начин? Да видим. 
 
Ще обсъдим прости стъпки и подходи, които ще ви помогнат да 
създадете наистина побеждаващ екип, а и да го запазите такъв в 
бъдеще. 
 
След този мастър клас всеки ще има поне няколко инструмента, 
които ще може да приложи със своя екип. А и ще научите 
подходите, които можете да възприемете, за да работи екипът ви 
емоционално интелигентно. 
 
Независимо дали управлявате изпълнителски, проектен или 
управленски екип, ще си вземете полезни идеи, които ще улеснят 
ежедневието ви. 
 

 
Този уъркшоп за практически умения ще запознае участниците с 
начини, по които човек би могъл да се саморазвива и да работи 
добре в кризисни времена на промяна.  
 
Хората с най-успешна кариера много често изпитват и огромен 
натиск и напрежение да са винаги в крак с високите скорости и 
отговорностите на позицията си и факторите, които ги правят 
печеливши, са същите, които често ги притискат.  
 
Въпреки особеностите на съвременния VUCA свят (променлив, 
несигурен, със сложни взаимоотношения, неясен и объркващ), човек 
има способността да се саморазвива и да постигне спокойствие пред 
всякакви трудности, увереност в силите си, яснота – там, където е 
невъзможно да я види. Можем да станем VUCA-устойчиви когато 
практикуваме Майндфулнес.  
 
Този уъркшоп ще ви даде пространство не само да опитате практики 
от Майндфулнес, възприети в ежедневието на организации като 
Google, SAP, Microsoft, Apple, но и да започнем дискусия за новия 
вид лидер – осъзнатия лидер 
 

Фасилитатор: Евия Васенко Фасилитатор: Станислава Запрянова-Кинг 
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Уъркшоп 6 

ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ - ФАКТОР ЗА МОТИВАЦИЯТА И 

РЕЗУЛТАТИТЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ЕКИПИ  

Емоционалната интелигентност е критичната компетентност в съвременните продажби и още повече в управлението на съвременните 
търговци. Задачата на уъркшопа е да представи идеи и практики как ръководителите на търговски екипи да използват емоционалната 
интелигентност, за да постигат по-устойчиви резултати в продажбите като ангажират хората си.   

Уъркшопът ще се води от специалисти в управлението на продажбите. В първата част ще получите опита на консултант в спецификите в 
мотивацията на търговците и предизвикателствата, които се решават чрез емоционалната интелигентност. Във втората част опита си в 
използването на емоционално интелигентните поведения в управлението на търговците ще сподели бизнес ръководител. 

Програмата е най-полезна за ръководители на търговски структури и екипи. 

Език: български 

Тема 1 (14:00 -15:30) 
 

Тема 2 (16:00 -17:30) 

ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ ПРИ МОТИВАЦИЯ И 

УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИ ЕКИПИ 
УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ С ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ 

Темата ще представи как на практика да използваме 
емоционалната интелигентност при управление и мотивация на 
търговски екипи.  
 
Твърди се, че търговските екипи не са като останалите. При тях 
почти винаги основният измерител е резултатът (продажбите), а 
средата е силно конкурентна и често не само не е win-win, а 
откровено е "печели само един".  
 
Има ли място в такава среда емоционалната интелигентност? 
Как може реално да се използва в практиката за мотивация и 
управление на търговски екипи конкретно в нашата страна? 
 

Има цели (или ситуации), които изглеждат амбициозни, трудно 
постижими, но екипът се хвърля със сърце да ги изпълнява, вижда се 
огромна ангажираност и хората  постигат ниво, за което не са 
подозирали, нито пък вие.  
 
Има и такива цели, които са логични, направо виждате как ще се 
случат, но въпреки това претърпяват провал, неизпълнение и хората 
не доставят дори обичайните резултати.  
 
Защо се случва така? В търговските организации планирането, 
комуникацията и проследяването на цели отнема огромна част от 
времето на всички членове на екипа, както и ръководителите са ту в 
ролята на поставящи цели, ту в ролята на изпълнители, затова тази 
тема ни се стори много полезна. 
 
Сигурна съм, че и вие сте се питали същото. Ще ви очакваме, за да 
почерпим взаимно от опита си и да ви дадем възможни отговори. 
 

Фасилитатор: Явор Янкулов Фасилитатор: Екатерина Робова 
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Уъркшоп 7 

ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И 

ЛИДЕРСТВОТО 

Задачата на уъркшопа е да ви представи идеи, инструменти и добри практики как да повишите ефективността на екипа си чрез 
емоционално интелигентните си лидерски поведения и използването на емоционалната интелигентност в процеса на управление на 
целите. Първата тема ще се концентрира върху една от най-важните системи – целите, които да управлявате така че да предизвикате 
положителни емоции в екипа и като следствие, позитивно клиентско преживяване. Втората тема ще се концентрира върху личното ви 
влияние като лидер в ангажирането на екипа. 

И двамата водещи са ръководители на бизнес структури, прилагащи емоционалната интелигентност в управлението и ще внесат аспекти 
от личния си опит. 

Програмата е най-полезна за ръководители на екипи и ръководители на структури от няколко екипа. 

Език: български 

Тема 1 (14:00 -15:30) 
 

Тема 2 (16:00 -17:30) 

УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ С ЕМОЦИОНАЛНА 

ИНТЕЛИГЕНТНОСТ 
ЕМОЦИОНАЛНО ИНТЕЛИГЕНТНИЯТ ЛИДЕР 

Има цели (или ситуации), които изглеждат амбициозни, трудно 
постижими, но екипът се хвърля със сърце да ги изпълнява, 
вижда се огромна ангажираност и хората  постигат ниво, за 
което не са подозирали, нито пък вие.  
 
Има и такива цели, които са логични, направо виждате как ще се 
случат, но въпреки това претърпяват провал, неизпълнение и 
хората не доставят дори обичайните резултати.  
 
Защо се случва така? В търговските организации планирането, 
комуникацията и проследяването на цели отнема огромна част 
от времето на всички членове на екипа, както и ръководителите 
са ту в ролята на поставящи цели, ту в ролята на изпълнители, 
затова тази тема ни се стори много полезна. 
 
Сигурна съм, че и вие сте се питали същото. Ще ви очакваме, за 
да почерпим взаимно от опита си и да ви дадем възможни 
отговори. 
 

В днешния свят на „правя повече с по-малко“, където 
непрекъснатата промяна е норма, а ефективното сътрудничество е 
от съществено значение, лидерите са в основата на успеха на 
организацията си. 
 
Но как емоционалната интелигентност може да ви помогне като 
лидер да постигнете по-добри резултати? Изследванията са 
доказали, че емоционалната интелигентност на лидера е от 
ключово значение за способността му да управлява емоциите у 
другите, така че да постига високи резултати и ангажираност на 
служителите. 
 
По време на тази сесия ще подобрите разбирането си за емоциите 
и емоционалната интелигентност. Освен това ще се запознаете с 
инструменти и техники за прилагане на емоционална 
интелигентност в лидерството, за да повишите своята ефективност 
като лидер. 
 
 

Фасилитатор: Екатерина Робова Фасилитатор: Венцислав Касамски 
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Уъркшоп 8 

УПРАВЛЕНИЕ НА ТРУДНИ СИТУАЦИИ С                                                            

УСТОЙЧИВОСТ НА ЕМОЦИИ И МАЙНДФУЛНЕС 

Задачата на уъркшопа: да ви представи идеи и конкретни техники как интелигентно да отговаряте на трудни емоционални ситуации чрез 
практикуване на една от компетенциите на емоционалната интелигентност- управлението на себе си и практиките на себе-осъзнатост 
(mindfulness).  

Темите се водят от сертифицирани практици, съответно по емоционална интелигентност и майндфулнес. Ще ви представят есенцията на 
личните си опит и добри практики на клиентите си. 

Програмата е подходяща за всеки лидер.  

Език: български 

Тема 1 (14:00-15:30) 
 

Тема 2 (16:00-17:30) 

МАЙНДФУЛНЕС: КАК ДА БЪДЕШ УСПЕШЕН И НАИСТИНА    

ДА ГО УСЕТИШ  

ЕМОЦИОНАЛНО УСТОЙЧИВИЯТ ЛИДЕР: КАК ДА ПРЕВЪРНЕМ 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО В УСПЕХ 

Този уъркшоп за практически умения ще запознае участниците с 
начини, по които човек би могъл да се саморазвива и да работи 
добре в кризисни времена на промяна.  
 
Хората с най-успешна кариера много често изпитват и огромен 
натиск и напрежение да са винаги в крак с високите скорости и 
отговорностите на позицията си и факторите, които ги правят 
печеливши, са същите, които често ги притискат.  
 
Въпреки особеностите на съвременния VUCA свят (променлив, 
несигурен, със сложни взаимоотношения, неясен и объркващ), 
човек има способността да се саморазвива и да постигне 
спокойствие пред всякакви трудности, увереност в силите си, яснота 
– там, където е невъзможно да я види. Можем да станем VUCA-
устойчиви когато практикуваме Майндфулнес.  
 
Този уъркшоп ще ви даде пространство не само да опитате 
практики от Майндфулнес, възприети в ежедневието на 
организации като Google, SAP, Microsoft, Apple, но и да започнем 
дискусия за новия вид лидер – осъзнатия лидер.  
 
  

Основна цел на тeмата в уъркшопа e да снабди участниците с 
идеи и практики как да бъдат ефективни в силно стресови 
ситуации, да изграждат благоприятен работен климат и да бъдат 
емоционално устойчиви.  
 
Самоуправлението е емоционално интелигентна лидерска 
компетентност и се отнася до управление на собственото 
настроение и емоции, време и поведение и непрекъснато 
подобряване на себе си.  
 
Нивото на емоционална устойчивост може са бъде определено 
като умението ни да се откажем от отрицателни преживявания, 
така че да запазим статуса си на нормалното функциониране в 
рамките на екип, както и способността ни да се адаптираме към 
неизбежните промени, които предстоят, като ги превърнем в 
нашите най-големи възможности. 
 
 

Фасилитатор: Станислава Запрянова-Кинг  Фасилитатор: Виктор Лилов 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:office@docheva.com
http://www.business-accelerators.com/


 

  

+359 88 2345 521  +359 887 332 473              office@docheva.com               www.business-accelerators.com 

 

 

Уъркшоп 9 

УПРАВЛЕНИЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКИПИ С ЕМОЦИОНАЛНАТА 

ИНТЕЛИГЕНТНОСТ 

Eмоционалната интелигентност както на лидера, така и на екипа е фактор на успеха в днешния свят. Емоционалната интелигентност на 
работното място е набор от компетенции, състоящи се от наблюдаеми поведения. Тя може и трябва да се развива. Задачата на този 
уъркшоп и да осигури на лидерите концепции и инструменти за повишаване на тяхната лична емоционална интелигентност в лидерската 
им роля и за изграждане на емоционално интелигентни екипи. Съдържанието на темите е основано на модела за емоционална 
интелигентност на Дженос. И двамата фасилитатори са сертифицирани практици по емоционална интелигентност от Дженос. 

Програмата е най-полезна за лидери на екипи и ръководители на проекти.  

Езици: български (тема 1) и английски (тема 2) 

Тема 1 (14:00-15:30) 
 

Тема 2 (16:00-17:30) 

ЕМОЦИОНАЛНО ИНТЕЛИГЕНТНИЯТ ЛИДЕР ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛНО ИНТЕЛИГЕНТНИ ЕКИПИ 

В днешния свят на „правя повече с по-малко“, където 
непрекъснатата промяна е норма, а ефективното сътрудничество е 
от съществено значение, лидерите са в основата на успеха на 
организацията си. 
 
Но как емоционалната интелигентност може да ви помогне като 
лидер да постигнете по-добри резултати? 
 
Изследванията са доказали, че емоционалната интелигентност на 
лидера е от ключово значение за способността му да управлява 
емоциите у другите, така че да постига високи резултати и 
ангажираност на служителите. 
 
По време на тази сесия ще подобрите разбирането си за емоциите 
и емоционалната интелигентност. Освен това ще се запознаете с 
инструменти и техники за прилагане на емоционална 
интелигентност в лидерството, за да повишите своята ефективност 
като лидер. 
 
Само емоционално интелигентните лидери създават високо 
производителни, емоционално интелигентни екипи. 
 

Всеки ръководител на екип мечтае за екип, който е ангажиран и 
постига целите. Изискват се много усилия и здрава работа от тим 
лидера, за да постигне това. 
 
Ами ако има друг начин? Да видим. 
 
Ще обсъдим прости стъпки и подходи, които ще ви помогнат да 
създадете наистина побеждаващ екип, а и да го запазите такъв в 
бъдеще. 
 
След този мастър клас всеки ще има поне няколко инструмента, 
които ще може да приложи със своя екип. А и ще научите 
подходите, които можете да възприемете, за да работи екипът ви 
емоционално интелигентно. 
 
Независимо дали управлявате изпълнителски, проектен или 
управленски екип, ще си вземете полезни идеи, които ще улеснят 
ежедневието ви. 
 

Фасилитатор: Венцислав Касамски Фасилитатор: Eвия Васенко 
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