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140 души у нас съветват фирми как да постигат успешно целите си 

 

Умението да си добър слушател - не само да слушаш, но и да чуваш какво ти 
казва човекът отсреща, и да задаваш такива въпроси, че да предизвикаш доста 
голям размисъл - това са част от компетенциите, които всеки коуч по света 
трябва да притежава. Те бяха обсъждани на първата у нас национална коучинг 
конференция, която се състоя в сряда и четвъртък в София.  

Коучингът е процес на обучение или развитие, чрез който човек или компания 

се подкрепя, докато постигне конкретна лична цел или професионален 

резултат. 

Коучът е личен консултант и няма нищо общо с терапевт или лекар. Той е до 

клиента си от самото начало - помага да анализираш собственото си 

положение, да определяш целите си, да изработиш и изпълниш своя план, така 

че да постигнеш развитие. Коучът не дава съвети, а задава въпроси, с които 

клиентът му сам да осъзнае какво е най-добре за него. 

Това е професия, която става все по-разпространена. У нас от 2008 г. 

съществува българското представителство на Международната коуч 

федерация (ICF/ICF Global), което се нарича “Ай Си Еф България”. 

“Коучингът е една от най-бързо развиващите се професии в последните 20 

години и поради тази причина беше крайно време в България да направим 

национален форум”, обясни Кирил Калев, който е президент на “Ай Си Еф 

България”. 

Първият ден от конференцията е насочен към връзката между лидерство и 

коучинг и в него се включват управители на фирми, министри, зам.-министри, 

представители на публични организации. Модератор на една от дискусиите е 

Лидия Шулева, която също е сертифициран бизнес коуч. Сред гостите на 

конференцията са някои от най-големите световни експерти като британците 

Джон Блейки и Сюзън Койн. 

http://www.klassa.bg/news/Read/article/258390_140+%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8+%D1%83+%D0%BD%D0%B0%D1%81+%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82+%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8+%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%B4%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82+%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE+%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D1%81%D0%B8
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През втория ден акцентът са професионалните теми - български коучове 

разказват за своя опит и как самите те прибягват до този подход, научават за 

нови тенденции и теории, които могат да добавят към практиката си. 

“Това е свободна професия - всеки човек, който би искал да направи някаква 

промяна, би могъл да започне да се занимава с коучинг. В него е много важно 

сертификационното обучение. У нас сертифицирани са вече над 130-140 души, 

а акредитирани - тези , които вървят по стълбата нагоре към собственото си 

развитие, към признатата акредитация, са около 20-25 души”, обяснява Кирил 

Калев. 

По-голямата част от българските коучове се занимават с т.нар. корпоративен 

коучинг - с големи, средни и малки фирми. Но има и такива, които са насочили 

усилията си в т.нар. лайф, или житейски коучинг, който е насочен към 

постигането на цели, свързани с живота на клиента. “Тази година аз лично, пък 

и федерацията правихме няколко интересни взаимни проекта с фондове на 

фирми, които сега стартират, с млади хора, които търсят своята 

професионална реализация”, казва Кирил Калев. Той самият от няколко години 

преподава коучинг като избираема специалност във Факултета по 

журналистика и масови комуникации в СУ “Св. Климент Охридски”. 

 

Източник: www.24chasa.bg 

Дата:01.10.2015   

Линк: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=5018848 
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Това е професия, която става все по-разпространена. У нас от 2008 г. съществува 

българското представителство на Международната коуч федерация (ICF/ICF Global), 

което се нарича “Ай Си Еф България”. 

“Коучингът е една от най-бързо развиващите се професии в последните 20 години и 

поради тази причина беше крайно време в България да направим национален форум”, 

обясни Кирил Калев, който е президент на “Ай Си Еф България”. 

Първият ден от конференцията е насочен към връзката между лидерство и коучинг и в 

него се включват управители на фирми, министри, зам.-министри, представители на 

публични организации. Модератор на една от дискусиите е Лидия Шулева, която също 

е сертифициран бизнес коуч. Сред гостите на конференцията са някои от най-големите 

световни експерти като британците Джон Блейки и Сюзън Койн. 

През втория ден акцентът са професионалните теми - български коучове разказват за 

своя опит и как самите те прибягват до този подход, научават за нови тенденции и 

теории, които могат да добавят към практиката си. 

“Това е свободна професия - всеки човек, който би искал да направи някаква промяна, 

би могъл да започне да се занимава с коучинг. В него е много важно 

сертификационното обучение. У нас сертифицирани са вече над 130-140 души, а 

акредитирани - тези , които вървят по стълбата нагоре към собственото си развитие, 

към признатата акредитация, са около 20-25 души”, обяснява Кирил Калев. 

По-голямата част от българските коучове се занимават с т.нар. корпоративен коучинг - 

с големи, средни и малки фирми. Но има и такива, които са насочили усилията си в 

т.нар. лайф, или житейски коучинг, който е насочен към постигането на цели, свързани 

с живота на клиента. “Тази година аз лично, пък и федерацията правихме няколко 

интересни взаимни проекта с фондове на фирми, които сега стартират, с млади хора, 

които търсят своята професионална реализация”, казва Кирил Калев. Той самият от 

няколко години преподава коучинг като избираема специалност във Факултета по 

журналистика и масови комуникации в СУ “Св. Климент Охридски”. 

 
Източник: www.jobtiger.tv 

Дата:01.10.2015   

Линк: http://jobtiger.tv/hr-industriya/v-sofiya-se-provede-purvata-natsionalna-kouching-konferentsiya 

 

В София се проведе първата национална коучинг конференция 

Първата национална коучинг конференция се проведе на 30.09 и 01.10. 2015 г. в София. 

Сред темите, които бяха обсъждани в първия ден, бяха как най-успешните български 

компании изграждат коучинг култура за развитие и мотивация на своите лидери, кои са 

главните предизвикателства пред истинските лидери днес, програми на ЕС за развитие 

на човешките ресурси. 

http://jobtiger.tv/hr-industriya/v-sofiya-se-provede-purvata-natsionalna-kouching-konferentsiya
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Вторият ден е за хората, които се занимават професионално с коучинг или прилагат 

неговите подходи в своята работа като ръководители и експерти по организационно 

развитие на човешки ресурси, включително кои са ключовите умения на успешния 

коуч, как се обучават водещите институти и училища по коучинг в България и по света 

и защо е необходимо да се въвеждат прогресивни стандарти на коучинг в България. 

Вижте повече във видеото с обясненията на Даниела Анева, директор Професионално 

развитие в ICF България, организатори на събитието. Очаквайте следващата седмица и 

по-обширен разговор за коучинга с Леда Турай, Вицепрезидент и член на глобалния 

борд на директорите на Международната коучинг федерация (ICF), която застана пред 

нашата камера. 
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Източник: http://m.standartnews.com 

Дата:04.10.2015   

 
Креативното мислене помага на бизнеса да оцелее 

 

Коучът вдъхновява мениджърите да увеличат своя личен и професионален 

потенциал 

 

На 30.09 и 01.10 беше проведена първата по рода си Национална коучинг конференция 

в България, организирана от клона на Международната коуч федерация (ICF). В нея 

взеха участие изтъкнати професионалисти като Милена Драгийска-Денчева 

(изпълнителен директор на Lidl България), Атанас Райков (генерален мениджър на 

Viber за Централна и Източна Европа), Радослав Николов (изпълнителен директор на 

SAP Labs България), и др. Събитието се провежда паралелно в 31 държави и е свързано 

с 20-годишнината от създаването на ICF. Очаква се сумарно около 5 хил. души да го 

посетят. 

 

"Коучингът е един от най-добрите начини да се управлява бизнес, държавна структура 

или благотворителна организация", с тези думи Леда Турей, вицепрезидент на ICF 

Global, откри конференцията. Последва я Лиса Бун с притча за един крал и неговите 

наследници, която по чудесен начин постави фокуса върху двата големи въпроса на 

деня - как да идентифицираме и създаваме лидери; и как лидерите да участват в 

създаването на истински успешни компании. 

Международната коуч федерация (ICF) дефинира коучинга като партньорство между 

коуч и клиент (индивидуален или екип) в процес, който провокира размисъл и 

креативност и вдъхновява клиента да увеличи своя личен и професионален потенциал, 

което е от особена важност в днешната сложна и несигурна среда. В коучинга клиентът 

е експертът в собствения си живот и работа и коучът вярва, че всеки клиент е креативна 

и цялостна личност и разполага с всички необходими ресурси, за да постигне целите си. 

Задачата на професионалния коуч е да подкрепя клиента да постига удовлетворяващи 

резултати в личния и професионалния си живот. Коучовете помагат на хората да 

подобрят своето представяне и качеството на живота си. 

 

"Шефовете карат хората да правят неща, а лидерите - да мислят", заяви гост-лекторът 

Джон Блейки. Той даде за пример собствената си история как е изоставил 

корпоративния свят и се е посветил на коучинга. Първата компания, която консултира, 

увеличава печалбите си от 300 млн. на 500 млн. долара годишно, и то - без да заобикаля 

закона или да лъже за продукта си, а само с подходящо управление и мотивация на 

персонала. Според проучване, цитирано от Блейки, 29% от хората нямат доверие на 

ръководителите си, което е показател, че нещо трябва да се промени, особено в 

България. 

 

Синьото или червеното хапче 

http://m.standartnews.com/biznes-kompanii/trening_za_lideri-303386.html
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Джон Блейки използва интересна метафора, за да изобрази разликите между 

остаряващата корпоративна система и модерната такава, използваща коучинг за 

повишаване продуктивността на човешките ресурси и създаването на истински лидери. 

Той постави ситуацията като въпрос на избор, пред какъвто бива поставен и Нео в 

култовия филм "Матрицата" на братята Уашовски. Синьото хапче, което Морфей 

предлага на Нео, символизира съвременната корпоративна структура, която робува на 

идеята за печалбата на всяка цена. За негативен пример за подобни компании и 

организации бяха посочени Volkswagen и FIFA и съвсем пресните скандали, свързани с 

тях. Според Блейки "точно това се случва, когато прозрачността се появи 

изневиделица", а не е инкорпорирана в структурата на политиката на фирмата от 

самото начало. Алтернативата е червеното хапче - коучингът, новата корпоративна 

реалност, в която живее поколение Y. В основата й е именно прозрачността, а 

насърчението на креативното мислене и повишената продуктивност са други от 

положителните й страни. Мантрата й вече не е само печалба, а "печалба, хора, планета". 

"Само бизнеси, които изберат този модел, ще оцелеят в дългосрочен план", завършва 

Блейки. 

 

Методът работи в 

компании като IBM 
 

Независимо дали говорим за българския бизнес или за Уолстрийт реалността е 

следната: продуктивността на човешкия ресурс е фундаментално важна за успеха на 

една компания. За да съществува тази продуктивност, за да се създават екипи, 

работещи като добре смазана машина, е нужен преди всичко добър лидер. Ако не 

друго, коучингът предлага интересен метод за действие, използващ принципа за 

създаване на доверие между клиента и коуча, изграждано чрез спазването на 

ангажименти, насърчение и постоянство. Нима това не е точно нещото, което всеки 

очаква от компанията си или за която работи? 

"Смятам, че с оглед на това, че коучингът работи по целия свят, той има огромен 

потенциал за подобряване на бизнеса и лидерството в България", коментира за 

"Стандарт" Атанас Райков, генерален мениджър на Viber за Централна и Източна 

Европа. И наистина, ако коучингът е подхоящ за повишаване продуктивността и 

развитието на бизнеса в компании като J.P. Morgan, HP и IBM, защо да не работи и в 

България? 


