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ПРОГРАМА 
 

 

 

 

 

 

 

 

          11:00-11:30                                           КАФЕ-ПАУЗА СЪС СОФТУЕР ЗА НЕТУЪРКИНГ 

 

 
 

         

         13:00-14:00                                     ОБЕДНА ПОЧИВКА СЪС СОФТУЕР ЗА НЕТУЪРКИНГ 

 

 

       

         15:30-16:00                                         КАФЕ-ПАУЗА СЪС СОФТУЕР ЗА НЕТУЪРКИНГ 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

В серия от кратки динамични презентации ще представим основополагащите теми на емоционалната 

интелигентност.  Въпросите ще задава Силвия Лулчева. Отговорите ще дава Диляна Дочева. 

Целта ни е да изясним какво наистина е емоционалната интелигентност. Как тя влияе на отношенията ни и 

постиженията ни. Какъв е алгоритъмът на влияние и как да ползваме научните достижения. Как да постигаме 

хармонични, плодотворни и устойчиви отношения. 

8:30 – 8:59                                                                         РЕГИСТРАЦИЯ 

 
9:00-11:00                                                       ОСНОВНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ В ПЛЕНУМ 

 

11:30 – 13:00                      БЛОК ОТ ПАРАЛЕЛНО ПРОТИЧАЩИ СЕМИНАРИ В МАЛКИ ГРУПИ 

 
Вижте семинарите по-долу и изберете най-полезния за вас. 

 

14:00 – 15:30                    БЛОК ОТ ПАРАЛЕЛНО ПРОТИЧАЩИ СЕМИНАРИ В МАЛКИ ГРУПИ 

 
   Вижте семинарите по-долу и изберете най-полезния за вас. 

 

  Вижте семинарите по-долу и изберете най-полезния за вас. 

 

16:00 – 17:30                   БЛОК ОТ ПАРАЛЕЛНО ПРОТИЧАЩИ СЕМИНАРИ В МАЛКИ ГРУПИ 

 

17:30 – 18:30                                                                   ЗАКРИВАНЕ 

 
Всеки от водещите ще сподели своите вдъхновения. Ще се насладите на още възможности за 

взаимодействие с колегите и     водещите. И на изненадите за вас, за да завършим деня с хубави емоции. 

 

                                                              ВИЗИЯ И БЛАГОТВОРИТЕЛНИ КАУЗИ 

  Визия. 

Визията на лидерските акселератори е 

да променим към по-добро начина, по 

който правим бизнес, работим и живеем 

в България. 

       . 

 

Благотворителност.  
Печалбата от този Личен лидерски акселератор изцяло ще бъде дарена за: 
 -  Самотни възрастни хора. Те имат нужда някой да се сети за тях,  да ги усмихне и 

зарадва. 
 -  Животни в беда. Те също са обитатели на нашата планета и често имат нужда от 

помощ от човеците. 
 

 Водещите също даряват своите хонорари. 
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Този семинар за практически уме…….ния ще запознае участниците с инструменти и практики за повишаване на личната им 
продуктивност. 
 
Динамиката на ежедневието ни заплашва способността ни да мислим ясно и да взимаме решения. На работното място 
изискванията към нас непрекъснато растат – получаваме повече и по-сложни задачи, а имаме все по-малко време.  
 
Емоционалната интелигентност ни помага по-добре да възприемаме, разбираме и управляваме своите и емоциите на 
другите. Всеки, без значение от ролята си взаимодейства с други хора. Способността да разбирате емоциите си и как те 
влияят на начина, по който се държите и се отнасяте с другите, значително ще подобри уменията ви да вземате решения, 
респективно и резултатите, които постигате.  
 
Да „правим повече с по-малко“ вече не работи, защото старите начини няма да отворят нови врати. Успехът днес се крие в 
това да „правим повече за по-малко“. 
 
Водещ: Венцислав Касамски 

 

 

 

Ще ви запознаем с 6-те основните компетенции на емоционалната интелигентност, в какво се изразяват, къде и как да ги 
прилагате. 
 
Тези компетенции са: разбиране на себе си, разбиране на другите, автентичност, емоционална разсъдливост, управление 
на себе си и позитивно влияние. 
 
Когато се държим по емоционално интелигентен начин, хората около нас го усещат. Всеки път, когато взаимодействаме 
помежду си задействаме емоции, които могат да бъдат приятни или неприятни. Това е биологичният механизъм на 
оцеляване, който ни поставя в продуктивно или в непродуктивно състояние. 
Развивайки основните умения по емоционална интелигентност в модела на Genos, ще ни помогнат да бъдем по-често в 
продуктивно състояние. Това означава да бъдем по-добри родители, партньори, приятели, колеги, да се радваме на по-
добро благополучие и лични взаимоотношения. 
 
Семинарът ще ви помогне да разберете как да бъдете всичко това като разберете и развиете основните умения на 
емоционалната интелигентност. 
 
Водещ: Ани Сиракова 
 

  

                                                                 ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЕМИНАРИТЕ   

 

СЕМИНАР 2.  КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ 

 
 

 

СЕМИНАР 1   КАК ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ НИ ПОМАГА ДА ПОВИШИМ                                                                                  
ЛИЧНАТА СИ ПРОДУКТИВНОСТ 
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В този семинар ще разгледаме ключовата роля, която играе емоционалната интелигентност за доброто здраве. 
Ще се научим да разпознаваме емоционалните състояния, които вървят ръка за ръка със здравословните проблеми и как 
да ги лекуваме, за да се излекува и тялото ни. 
 
Всички сме чували за ефекта на плацебото, където произволни неща действат като лекарство, ако вярваме в това. Чували 
сме също за вредите на стреса върху здравето - още един ефект на психиката върху тялото. Време е да разберем как да се 
грижим за здравето си, започвайки от емоциите. Как работата с емоциите може да повлияе на хора с тежки диагнози да 
живеят по-пълноценен живот. И най-вече как би изглеждала една емоционално интелигентна здравна система. 
 
Акцентите в семинара са: 
- кои ситуации най-често водят до емоционално натоварване и дисбаланс 
- ефекта от тях върху нашето и на близките ни здраве, като тревожност, депресия, стрес или паник атаки 
- техники, с които можем да повлияем на тези състояния и да се погрижим за емоционалното и физическото си здраве. 
 
Водещ: Детелина Василева 
 

 

 

Семинарът “Как да си cool с твоя тийнейджър” ще отговори на въпросите, които отдавна ви тревожат, но не сте задали до 
сега. 
 
Детето ви расте. Всичко се променя. Променя се и то, променяте се и вие. Как тези промени да бъдат придружени с 
положителни емоции и хубави спомени, как да запазим добрите си отношения с растящите така бързо деца, как да не 
повтаряме грешките на собствените си родители…? Готови ли сте да вложите време за тази промяна? 
 
В края на този семинар участниците ще разбират по-добре спецификите на невро-психичното развитие на тийновете, ще 
могат да изработят собствени подходи към децата си, базиращи се на осъзнатост на емоциите си, и тези на децата им, по 
методите на Д-р Шефали Цабари – експерт по Осъзнато родителство. Семинар, насочен към промяна на поведението. 
 
Водещ: Станислава Запрянова-Кинг 
 

 

 

Как да прилагаме емоционалната интелигентност, когато ние самите сме емоционални и знаем, че трудно контролираме 
себе си в определени ситуации? 
 

Когато изпитваме гняв, кръвта се стича към ръцете, сърдечният ритъм се увеличава и поток от хормони, напр. адреналин, 

ни предразполагат към бурна реакция, използвайки този пик от енергия, за да се борим с каквото има да се борим. Това е 

биологичната ни реакция. Всички емоции са реални, но не значи да бъдем управлявани от тях. Можем да се възползваме 

от компетенциите на ЕИ, напр. от Емоционална разсъдливост, за да се справим. Неприятните емоции са източник на 

информация, която можем да използваме, за да превърнем негативната ситуация в позитивна, като вземем рационални 

решения. Има серия от техники, които да ни помогнат да запазим спокойствие. 

 

Семинарът включва практически примери и техники, от гледна точка на професионално представяне и правилно 

позициониране в колектива. Ще разгледаме и работа с близки и роднини и справяне с емоционални роднински 

взаимоотношения на работното място.  

 

Водещ: Магдалена Пенчева  

СЕМИНАР 4.   ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ И КАК ДА СИ COOL С ТВОЯ ТИЙНЕЙДЖЪР 

 

 
 

 

СЕМИНАР 3.   EМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ И ЗДРАВЕТО 

 
 

 

СЕМИНАР 5.  ЕИ В ПОМОЩ, КОГАТО СМЕ ЕМОЦИОНАЛНИ И БЪРЗО ПАЛИМ 

 

 
 

: 
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Върховата проява на емоционалната интелигентност е ефективното взаимодействие с другите, а емпатичното слушане е 
ключ в ефективната комуникация и изграждането на доверени взаимоотношения. В същината си то предполага да 
съумеем да прозрем същността на човека срещу нас, да подходим с уважение и да се стремим първо да разберем и после 
да отговорим. В тази сесия ще погледнем на емпатичното слушане в 3 посоки - като нагласа, умение и начин на живот.  
 
Кога и кого слушаме най-трудно? Какви са най-честите ни автоматични/автобиографични реакции и как да ги овладеем? 
Как чрез емпатия да намалим приучената безпомощност и да повишим своето влияние? 
 
Водещ: Христо Христозов 

 

 

 

В съвременния свят способността ни да сътрудничим с колегите и да им влияем е равнозначна на успех и неврологията на 

емоциите може да ни помогне за това. 

Нашият мозък е социален орган. За него социалните нужди са толкова важни, колкото и базовите като вода и храна. 

Същите невронни отговори, които ни карат да се насочим към храна и да бягаме от опасностите, се задействат от 

възприятието ни как другите хора се отнасят с нас. Базов инстинкт е и не можем да го изключим с мисълта си. Можем ли 

да го управляваме? 

Разбирането за основните нужди и източници на възприемането за заплаха или награда, ни дават навигационната система 

за управлението на работните ни отношения. Ще разгледаме как да се справяме със социалните ситуации и да 

взаимодействаме ефективно другите. Ще използваме модела на Д.Рок, който отчита как работи нашия мозък и обобщава 

5-те домейна на приятни (награда) и неприятни (заплаха) емоции. Те са: статус, сигурност, самоуправление, свързаност и 

справедливост. Ще обсъдим конкретни примери и поведения. 

Когато разбираме какво определя нашето и на другите социално поведение, можем ефективно да управляваме 

взаимоотношенията си и да постигаме целите си. 

Водещ: д.р Диляна Дочева 

 

 

Емоционалната жилавост е критично важно умение в новата реалност. В какво се крие силата й? 

Как се събирате след негативно преживяване? Как се справяте с негативните емоции, настроение и стреса? Кой кого 
управлява? Живеем и работим в среда, в която трябва да постигаме повече с по-малко, зачестиха трудностите, които ни 
огъват емоционално и особено ковид пандемията, която генерира много стрес, тревожност и несигурност. Ако търпим, 
трупаме и потискаме негативните емоции, освен, че могат да доведат до физически заболявания, започваме да губим от 
мисловните си функции т.е. ставаме по-глупави. Точно тук е ключовата роля на емоционалната жилавост, която ни помага 
да бъдем в нормално състояние и бързо да „отскочим“ от неприятното преживяване. Очевидно е, че днес всеки от нас 
трябва да бъде жилав и еластичен по отношение на стреса и негативните емоции. 

Жилавостта е осъзнатост и практики, които можем да развиваме проактивно и целенасочено. Развивайки жилавостта си, 
ние укрепваме своето благополучие. Семинарът ще ви помогне да повдигнете своето благополучие с 3, 4 % като 
интегрирате в ежедневието си дейности и практики в четирите области на благополучието – ментална, физическа, 
социална и външна среда. 

Водещ: Ани Сиракова 

СЕМИНАР 7   5-ТЕ ДОМЕЙНА НА ЕМОЦИИТЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА РАБОТНИТЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

 
 

 

СЕМИНАР 8.  ЕМОЦИОНАЛНАТА ЖИЛАВОСТ И ВРЪЗКАТА С НАШЕТО БЛАГОПОЛУЧИЕ 

 

 

 
 

 

СЕМИНАР 6   ЕМПАТИЧНОТО СЛУШАНЕ 

 

Върховата проява на емоционалната интелигентност е ефективното взаимодействие с другите, а 

емпатичното слушане е ключ в ефективната комуникация и изграждането на доверени 

взаимоотношения. В същината си то предполага да съумеем да прозрем същността на човека срещу 

нас, да подходим с уважение и да се стремим първо да разберем и после да отговорим. В тази сесия 

ще погледнем на емпатичното слушане в 3 посоки - като нагласа, умение и начин на живот.  

 

Кога и кого слушаме най-трудно? Какви са най-честите ни автоматични/автобиографични реакции и 

как да ги овладеем? Как чрез емпатия да намалим приучената безпомощност и да повишим своето 

влияние? 
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Родителството е труден и отговорен процес, който не се изучава в училище или университета. Има ли "вълшебни 

формули"за него? 

 

Често се питаме дали възпитаваме децата си правилно. Къде е златната среда между любовта и строгостта, близостта и 

дистанцията? Как да ги насърчим, но същевременно предпазим от грешки? Защо въпреки всичките ни усилия и 

саможертви не постигаме желаните резултати?  

 

Тези въпроси ни карат да се чувстваме объркани, тревожни, понякога дори уплашени и да мечтаем за „вълшебни 

формули“. Вие сигурно се съмнявате, че такива съществуват?  Нека ви зарадвам! Съществуват, но не УНИВЕРСАЛНИ, а 

строго ИНДИВИДУАЛНИ. 

 
Основната цел на тази тема е всеки от нас да мине определен път и да открие своите формули. Заедно ще осъзнаем 
спецификите на емоционалното развитие на различните възрасти и основните модели на възпитание в семействата ни. Ще 
помислим как традициите на българската народопсихология се съчетават с особеностите на 21-ви век и ще си изградим 
собствени стратегии.Защото само осъзнатите и емоционално интелигентни родители отглеждат здрави и щастливи деца! 
 
Водещ: д-р Неда Зарева 
 

 

 

Конфликтът като резултат на поведения е неделим елемент на живота ни. Първата ни реакция във всяка ситуация е 
емоционална. Умението да управляваме емоциите ни помага да се справяме с конфликти без да нарушаваме 
взаимоотношенията си с другите. 
 
За да сме успешни при решаване на конфликтни ситуации, трябва да можеме да управляваме собствените си емоции. 
Емоционалната интелигентност ни помага да разбереме нашите емоции и въздействието им върху другите. Помага ни 
също така да разпознаем емоциите на другите в момента на възникването им и осъзнаем тяхното влияние спрямо нас. 
 
Целта е да използваме тази способност за ефективно управление на взаимодействията с другите, особено в условията на 
стрес.Изследвайки собственото собственото си поведение в конфликтни ситуации  ще бъдеме в състояние да се 
подготвиме мисловно и емоционално за намиране на правилното решение. 
 
Водещ: Георги Колев 
 

 

 

След този семинар ще знаете как да живеете пълноценно и да имате време за важните неща с помощта на майндфулнес 
практики. 

Нямате време? Другите нямат време за вас? Всички сме много заети? Разглеждаме емоционалната интелигентност в 
аспекта на осъзнато съществуване и избор. 

С помощта на майндфулнес практики, ще демонстрираме различен поглед върху управлението на времето и кога сме 
наистина заети. Ще се докоснем и до бърнаут като състояние предизвикано от непрекъснатата заетост и информационно 
натоварване. В края на сесията участниците ще могат да превключват на различни обороти и да осъзнаят, че често по-
бавното е по-бързо. 

Водещ: Станислава Запрянова-Кинг  

СЕМИНАР 9. „ВЪЛШЕБНИ ФОРМУЛИ“ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ  

СЪС СОБСТВЕНИТЕ НИ ДЕЦА 

 

 

 
 

 

СЕМИНАР 10.  ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ И СПРАВЯНЕ С КОНФЛИКТИ 

 

 

 
 

 

СЕМИНАР 11.  ОСЪЗНАТИЯТ ЖИВОТ - КАК ДА НАМЕРИМ ВРЕМЕ ЗА ВСИЧКО 
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'Не знам какво да правя вече...'- мислим или чуваме тези думи от околните всеки ден. 

Тъга, конфликт, обърканост, гняв, безизходица, съмнения. Кое е в основата на тези емоции? Нов поглед върху същността 
на емоциите и начини за справяне с трудни емоции. 

Разглеждаме емоционалната интелигентност като способност да управляваш емоциите си и да имаш избор – практически 
инструменти за справяне с тревогата, страха, гнева и всякакви емоции, определени като трудни. В края на този семинар 
всеки ще има отговор за това какво точно да прави в тежък емоционален момент. 

Водещ: Станислава Запрянова-Кинг 

 

 

 
Емоционалната интелигентност e водеща при личностното развитие на човека и постигането на личните цели. 
Разбирайки себе си и бидейки осъзнати за нашите силни и слаби страни, ние можем да направим успешен план за 
постигане на личните си цели. 
 

Семинарът ще разгледа емоционалната интелигентност, особено в аспекта - Self-awareness и Self-management, идеи как да 
анализираме и подобрим тези аспекти за себе си и полезни упражнения. Ще обсъдим значимостта на поемането на 
инициатива и отговорност за професионалното и личностното ни развитие. 
 

Водещ: Ивелина Иванова 
 

 

 

 

Всяко човешко същество мечтае за идеалната романтична връзка, а всяко начало на една връзка е наситено със силни 
емоции и големи очаквания. Но колко често се случва да се разочароваме или огорчим? Защо става така? 

Може ли изобщо една романтична връзка да бъде „перфектна“? 

Настоящата тема предоставя възможност за участие в едно истинско приключение с главни герои Марс и Венера, но 
пречупено през нашите лични преживявания. Приключение, свързано с много споделяне, анализ и осъзнаване. Ще 
потърсим заедно отговори на различни въпроси. Ще се опитаме да разберем доколко нашите главни герои чувстват и 
мислят еднакво. Ще разгледаме основните различия между тях - от чистата физиология, през начините на възпитание до 
социалните очаквания към тях и техните обществени роли. Ще проверим как партньорските отношение на нашите 
родители и близки влияят върху начина, по който градим взаимоотношенията си. И най-важното! 

Ще разберем как да „управляваме“ по-добре нашата романтична връзка с помощта на емоционалната интелигентност. 

Водещ: д-р Неда Зарева 

 

 

 

 
  

СЕМИНАР 12.  ‘НЕ ЗНАМ КАКВО ДА ПРАВЯ ВЕЧЕ…‘- СПРАВЯНЕ С ТРУДНИ ЕМОЦИИ 

 

 

 
 

 

СЕМИНАР 13.  ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ, ВОДЕНО ОТ ЕИ 

 

 

 
 

 

СЕМИНАР 14  ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ В РОМАНТИЧНАТА ВРЪЗКА  

МЕЖДУ МАРС И ВЕНЕРА 
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Ежедневно попадаме в ситуации, когато е необходимо да окажем влияние върху  другите - взимаме решения, решаваме 
проблеми с членове на семейството и приятели. 
 
Ориентирането в тези ситуации изисква пъргавина на мисълта и емоционална интелигентност. 
Положителните емоции стимулират решаването на проблеми и вземане на решения, които водят до резултат, приемлив 
за всички страни. Отрицателните емоции могат да блокират взаимоотношенията и саботират желанието на участниците да 
работят заедно. Разбирането на собствените емоции и емоциите на другите ни помага да изразиме правилно чувствата си 
в дадена ситуация и да вземеме най-подходящото в случая решение. По този начин успяваме да оказваме положително 
влияние върху другите. 
 
Целта на използването на eмоционална интелигентност при общуване  е постигане на споразумение без създаване на 
трудности при общуването и укрепване на важни за нас взаимоотношения. 
 
Водещ: Георги Колев 

 

 

 

Доверието е лепилото на отношенията, лични и професионални. Но много интелектуално надарени хора нямат 
способността да се свързват с другите и да вдъхват доверие. 

Доверието е чувство.  Трудно е да го дефинираме, но е лесно да кажем дали го изпитваме. То е продуктивното състояние 
на емоционалната интелигентност. 

Акцентите в програмата: 

- Неврология на доверието. По природа имаме нужда да се доверяваме, но не винаги го правим. От какво зависи 
доверието, на кого се доверява нашия мозък и защо? В умовете ни има вградени детектори на доверие.  
Неврологичните сигнали ни казват на кого да се доверим или не. 
 

- Как да създаваме доверие? Ние съдим за себе си по своите намерения. Другите хора съдят за нас по нашето 
поведение. Ще разгледаме как съзнателно да градим доверие чрез поведенията си. Кои поведения създават и 
рушат доверието в междуличностните отношения. 
 

- Как да даваме умно доверие – да се доверяваме без да сме наивни. Успехът в работата изисква сътрудничество и 
доверие в другите. Въпросът е доколко да се доверим и на кого? 

От доверието или липсата му зависи дали градим хармонични и устойчиви отношения и дали постигаме целите си. Знаем 
го, но понякога не знаем от къде да започнем. Надявам се, че този семинар ще отвори врата. 

Водещ: Д-р Диляна Дочева 

  

СЕМИНАР 15.  КАК ДА УБЕЖДАВАМЕ ПОСРЕДСТВОМ ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ 

 

 
 

 

 

 

СЕМИНАР 16.  ДОВЕРИЕТО – РЕЗУЛТАТ ОТ ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ 
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ПРОГРАМА НА СЕМИНАРИТЕ ПО БЛОКОВЕ 

 

 
 

СЕМИНАРЪТ Е             
НАЙ-ПОДХОДЯЩ ЗА 

 

ВОДЕЩ ТЕМА ПРОФЕСИОНАЛ 
НИЯ ЖИВОТ 

ЛИЧНИЯ 
ЖИВОТ 

    

                                    БЛОК I  11:30-13:00         Паралелно протичащи семинари в малки групи 

Венцислав Касамски 
Как емоционалната интелигентност ни помага да повишим личната си 
продуктивност 

V  

Ани Сиракова Компетенциите на емоционалната интелигентност V V 

Детелина Василева Емоционалната интелигентност и здравето  V 

Станислава Запрянова-Кинг Как да си cool с твоя тийнейджър  V 

Магдалена Пенчева 
Емоционалната интелигентност в помощ, когато сме емоционални и 
бързо палим. 

V V 

Христо Христозов Емпатичното слушане V V 

БЛОК II  14:00-15:30         Паралелно протичащи семинари в малки групи 

Диляна Дочева 5-те домейна на емоциите в управлението на работните отношения V  

Ани Сиракова Емоционалната жилавост и връзката с нашето благополучие  V V 

Неда Зарева Вълшебни формули за взаимоотношения със собствените ни деца   V 

Георги Колев Емоционална интелигентност и справяне с конфликти  V V 

Станислава Запрянова-Кинг Осъзнатият живот - как да намерим време за всичко  V V 

БЛОК III  16:00-17:30         Паралелно протичащи семинари в малки групи 

Станислава Запрянова-Кинг ‘Не знам какво да правя вече…‘- Справяне с трудни емоции  V V 

Ивелина Иванова Личностно развитие, водено от ЕИ V V 

Неда Зарева 
Емоционална интелигентност в романтичната връзка между Марс и 
Венера   

 V 

Георги Колев Как да убеждаваме посредством емоционална интелигентност V V 

Диляна Дочева Доверието – резултат на емоционалната интелигентност V V 

 


