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5Как да извлечем най-доброто от нашите подчинените?
 

Как да извлечем най-доброто от нашите 
подчинените? 
Що е то „коучинг“? 
Ако не се развиваме, сме обречени да изчезнем. Това е основно житейско правило тук 
на земята и в света на съвременния бизнес. Именно то ни мотивира да бъдем по-
добри в това, което правим, и в това, което сме. Това на практика е стремежът „да 
бъдеш повече“. С този стремеж към подобряване може да се обясни и нарастващият 
интерес към коучинга. Днес повече от всякога служителите изискват от своите 
работодатели да им предлагат различни възможности за развитие, а от техните 
мениджъри се очаква регулярно да ги наставляват. Все по-често от мениджърите се 
изисква да „спрат да управляват и да започнат да прилагат коучинг“. Тази препоръка 
звучи изключително добре, но само на теория. Би било страхотно мениджърите да 
започнат да наставляват своите подчинени да се развиват и да повишат своята 
ефикасност и ефективност. Тук обаче има един проблем. Въпреки че редица хора ще 
се съгласят, че да имаш наставник е чудесен начин да прогресираш, много малка част 
от тях са наясно какво точно представлява наставникът и какви са неговите функции.  

Според Международната коуч федерация (ICF) коучингът е професионално 
партньорство между равни - квалифициран коуч и клиент (човек или екип), в процес, 
който предизвиква размисъл и вдъхновява клиента да използва личния и 
професионалния си потенциал. Коучът подкрепя клиента да подобри своите 
резултати и качеството на личния и/или професионалния си живот. 

Наставничество, коуч и коучинг 
Наставникът е лице, което помага на друг човек да постигне по-висока ефективност и 
ефикасност чрез диалог, който води до осъзнатост и действие. Наставниците помагат 
на дадено лице да проучи и да се справи с трудностите, за да постигне по-добри 
резултати, като му създават възможност да се обърне назад, да се погледне в 
огледалото и да се опита да преодолее най-сериозните си проблеми. Понятието  
"коуч" произлиза от английската дума "coach" – едно от най-ранните превозни 
средства и означава "средство за достигане от едно място до друго". Поради 
същностни разлики с останалите професии като ментор, консултант, терапевт, учител 
и спортен треньор, тя няма прецизен еквивалент и не се превежда на нито един език. 

Какво означава коучинга? Каква е ролята на наставниците във фирмата?
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Разлики между коучинг, менторство и обучение 
Менторството често се бърка с коучинг. Според дефиницията на британския Институт 
за развитие на персонала (CIPD) менторството е „дълготраен процес на подкрепа, 
напътстване и съветване най-често на професионалист от по-опитен колега, който му 
предава по-задълбочен опит, експертни знания и разбиране на работата и работното 
място. Това е форма на дългосрочно целенасочено развитие на млади 
професионалисти чрез наблюдение, слушане, задаване на въпроси и даване на 
напътствия, което носи ползи на организацията". На български език често за 
менторство се ползва думата наставничество. Менторът напътства, а коучът - никога. 
Възможно е коучът понякога да използва менторство, но този процес не е коучинг и 
коучът изрично казва това на клиента и го пита всеки път, когато го използва. 

Програмите за обучение са подчинени на постигането на конкретни учебни цели, които 
са поставени от треньора или инструктора. В коучинга клиентът (мениджър или екип) 
решава сам върху какви цели иска да работи.  

Обикновено при тренинга има предварително установен учебен план. При коучинга 
има учене от момента без предварителен план или, ако има план, той се извлича от 
клиента, като коучът може да дава идеи само с позволението на клиента. В тренинг 
програмите може да се използват коучинг умения с цел увеличаване на 
ефективността им, което обаче не е само по себе си коучинг.  

Компаниите по света все  повече  използват  и  екипен  коучинг,  особено,  когато  
екипът иска  сам  да  стигне  до  решения  и  да  се  ангажира  с  тях.  Обученията  и  
коучингът взаимно се допълват с цел ускоряване постигането на резултати и 
посрещане на нови предизвикателства1. 

Защо коучингът е толкова важен? 
Защо е необходимо да се помага на едно лице да се справи с личните си проблеми? 
Защо хората просто не се фокусират върху текущата си задача и не оставят настрана 
всичко  друго,  което  има  емоционален  характер?  Отговорът  е  изключително  
прост, въпреки че няма да се хареса на много хора и мениджъри. Причината е, че 
нямаме друг избор. Ние сме човешки същества и ако се опитваме да се развиваме, да 
бъдем повече, да постигнем по-висока ефективност и ефикасност, трябва да отделим 
                                                      
 

 

1 Вж. DreamerDo http://bit.ly/1fCseuF (3.3.2014 г. 19:26) 
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време,  за да се научим как да освободим от една от най-големите пречки за нашия 
успех – собственият ни емоционален багаж. 

С поглед към миналото2 
Корените на професионалния коучинг започват от книгата The Inner Game of Tennis" 
на Тимоти Галуей, известен като бащата на коучинга, която е публикувана през 1974 г. 
Като  треньор по тенис преди повече  от  30  г.,  той  открива подход за постигане на 
високи резултати, който прави революция в спорта, после се пренася в бизнеса, а по-
късно дава началото на коучинга като професия. 

Галуей забелязал, че тенисистите си говорят постоянно, докато играят на корта. Това 
говорене се засилвало при неуспешни удари. Фразите са от „Свий коленете” и „Следи 
топката” до „Муден си като вол, баба ти щеше да играе по-добре!”. Тогава Галуей се 
запитал кой на кого говори, кой на кого се кара. Повечето хора му казвали: „Аз говоря 
на себе си”. Така той открива, че всеки човек има два аз-а (както той ги нарича Аз 1 и 
Аз 2) и разговорът / играта между тях влияе пряко на резултатите на корта. Тим 
Галуей нарича това с термина "вътрешна игра".  „Винаги има вътрешна игра, която се 
разиграва в ума ви, независимо каква външна игра играете. Доколко сте осъзнати за 
тази игра е решаващо за успеха или провала ви във външната игра", казва той. Всеки 
човек има вътрешна игра и в нейното  овладяване се крие ключът за успеха или 
провала, защото тя пряко влияе върху „външната игра” – представянето и 
резултатите. Тя не може да се елиминира напълно, но степента на нейното 
управление и овладяване може в пъти да увеличи работоспособността и резултатите, 
които постигаме. 

Коучингът работи именно с овладяването на тази вътрешна игра.Тя е свързана с 
умствения и емоционален подход към това, което правим. Това включва нашето 
отношение, вяра в себе си и в екипа, способността ни да се концентрираме 
ефективно, да се справяме с грешките си и напрежението и т.н. Галуей я развива като 
начин да помага на хората да постигат съвършенство в различни спортове (тенис, ски, 
голф, музика), а също и в бизнеса. Успехът, в която и да е сфера, включва 
използването на ума и емоциите, както и на тялото на човека. Да се подготвим 
умствено и емоционално да се представим добре е в сърцевината на нашата 

                                                      
 

 

2 Вж. ibid. http://bit.ly/1fCseuF  



8 Как да извлечем най-доброто от нашите подчинените?
 

вътрешна игра. Този подход за постигане на високи резултати прави революция в 
спорта.  

Много от клиентите на Тимоти Галуей, които били мениджъри, виждат ползата от 
метода. Те започват да го канят да им помага да приложат принципите на 
"вътрешната игра" и в бизнеса. Така постепенно с годините този метод се пренася и в 
бизнес организациите и дава началото на цяла професия, известна днес като коучинг 
- тя помага на мениджърите да отключат потенциала на хората и организациите и да 
постигат качествено нови резултати.  

”Нито майсторството, нито удовлетворението могат да бъдат открити в която и да е 
игра, без да се отдели нужното внимание на относително пренебрегваните умения на 
вътрешната игра. Това е играта, която се разиграва в ума на човека и е срещу 
препятствия като загубата на концентрация, нервността, съмнението в себе си и 
самонаказването. Накратко, тя се играе, за да преодолее всички навици на ума, които 
пречат на отличните резултати.", казва Галуей. 

Книгата става световен бестселър, както и останалите от поредицата "Вътрешната 
игра" - The Inner Game of Golf, The Inner Skiing, The Inner Game of Work, а Тим Галуей е 
световноизвестен лектор на бизнес конференции за лидери, изпълнителни директори 
и мениджъри в САЩ и Европа.  

Книгата "Coaching for Performance" от сър Джон Уитмор3, е една от най-популярните 
книги, посветена на практикуването на професионалния коучинг. Самият сър Уитмор 
пренася коучинга в Европа през 80-те години на миналия век. 

Уитмор описва сърцевината на коучинга по следния начин: "Коучингът е да отключиш 
потенциала на човека, за да постигне максимално добри резултати. Той му помага на 
човека да учи, а не да му преподават." Уитмор използва метафората за жълъда - той 
притежава в себе си целия потенциал да се превърне в превъзходен дъб. И ние като 
него имаме нужда да бъдем напоявани, насърчавани, за да поникнем, но дъбът си е 
вътре в нас." 

                                                      
 

 

3 Вж. Whitmore, J. Coaching for Performance: GROWing Human Potential and Purpose – 
The Principles and Practice of Coaching. Nicholas Brealey Publishing; Fourth Edition 
(October 10, 2009) 
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Вероятно първият коуч в света е бил гръцкият философ Сократ (469-399 пр. Хр.), 
който вместо да спори с хората, им задавал въпроси и ги оставял да изследват своето 
мнение и презумпции и, променяйки гледната си точка, те променяли начина, по който 
мислели за себе си и света. 



10
Кои са онези неща, които непосредствено влияят върху равнището на 
успех? Върху кои от тях може да се въздейства чрез коучинг?

Уравнението на успеха
 

Уравнението на успеха 
Когато сме изправени пред конкретна задача (в бизнеса или който и да е аспект от 
нашия живот), има три ключови неща, които са необходими, за да постигнем колкото е 
възможно по-голям успех: 

• Пригодност (ноу-хау, умения и капацитет за изпълнение на задачата). 
• Нагласа (мотив, увереност, фокусираност и непоколебимост за изпълнение на 

задачата). 
• Налични ресурси (инструменти, оборудване и време за изпълнение на 

задачата). 

Без тези три ключови компонента не можем да станем най-добри. Степента, в която е 
изпълнен или не всеки един от тях, непосредствено влияе (повишава или намалява) 
върху равнището на нашия успех. Това може да бъде представено като уравнение с 
променливи компоненти. 

 

Като цяло мениджърите са склонни да се фокусират най-вече върху Пригодността и 
Наличните ресурси. Когато нещата в отдела не вървят добре, като решение на 
проблема те най-често предлагат обучение на персонала за придобиване на знания и 
развиване на умения или заделяне на повече финансови средства. В действителност 
без подходящите умения и ноу-хау (Пригодност) и без нужния бюджет, време, 
инструменти и пр. (Налични ресурси) не може да се постигне адекватно изпълнение на 
задачата. На практика най-важната част от уравнението на успеха, която за 
съжаление често пъти се пренебрегва, е Нагласата. Без мотив, увереност, 
фокусираност, кураж, ентусиазъм, решителност, нужда, желание, твърдост, 
вдъхновение не може да се изпълни съответната задача. Въпреки че трудно бихме 
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могли да измерим и управляваме Нагласите на хората, без тях, разполагайки 
единствено с Пригодност и Налични ресурси, няма да стигнем до никъде. За 
съжаление, често  пъти  можем  да  чуем  от мениджърите  нещо  от  рода  на  „защо 
хората  просто  не  могат  да  изпълняват  задачите  си  и  да  оставят  проблемите  си  
в къщи“. Отговорът е прост. Ние сме хора и не можем просто ей така да оставим 
някъде нашите емоции и изцяло да  се фокусираме върху работата си. Ние не сме 
машини и това,  че  сме  болни  или  че  сме  се  скарали  с  някого  в  къщи,  
определено  може  да повлияе  върху  работния  ни  ден  и  работа ни.  Не  са  много  
хората,  които  могат изцяло да контролират емоциите и да се абстрахират от това, 
което преживяват извън службата. Затова, за добро или лошо, мениджърите трябва 
да приемат, че Нагласите на хората оказват влияние върху Равнището на техния 
успех. Те не просто влияят – те  са  най-важният  компонент  на  уравнението  и  
фокусирането  върху  тях  е  от изключителна важност. 

В бизнеса е както в спорта. На практика увереността, мотивацията и решимостта 
(Нагласата) на служителя (респ. атлета) отличават простото изпълнение на задачата 
(респ. играенето) от постигането на по-висока ефикасност и ефективност (респ. 
победата).  

Нека допуснем, че просто имаме лош ден и не сме в настроение. Как ще се промени 
уравнението на успеха? Уменията и способностите ни са същите като тези при 
последната ни задача. Здрави сме, отпочинали сме, имаме същия бюджет, 
оборудването ни работи безпроблемно. При това положение променливата в 
уравнението е нашата Нагласа (т.е. нашата фокусираност, увереност, решителност 
или желание). Промяната или изключването на Нагласата води до промяна в 
Равнището на успех. Това намаление всъщност може да бъде разликата между 
изпълнението и неизпълнението на задачата, между победата и загубата. 
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Добрите мениджъри знаят, че при работата си със своите подчинени, трябва да 
съобразяват техните Нагласи, но не просто, защото „фокусирането върху тях кара 
хората да се чувстват добре“, а, защото Равнището на успех зависи от това. 
Нагласите са компонентът, който заема ключово място в уравнението на успеха, и 
експоненциално влияе върху Равнището на успех. Нека изследваме трите причини, 
които, от една страна, могат да служат в подкрепа на това твърдение, но от друга – да 
разкрият как игнорирането на компонента Нагласа от уравнението на успеха може да 
изправи мениджърите пред сериозен проблем.  

• По-добрата Нагласа може да компенсира дефицитите в Пригодността и 
Наличните ресурси. 

• Редуцирането на Пригодността или Наличните ресурси често оказва негативно 
влияние върху Нагласите, а това от своя страна допълнително възпрепятства 
Равнището на успех. 

• Обратното на предходните две твърдения не е валидно. Негативната Нагласа не 
намалява Пригодността или Наличните ресурси. 

Нека разгледаме всяко от твърденията поотделно. 

По-добрата Нагласа може да компенсира дефицитите в Пригодността и 
Наличните ресурси. 

Първото твърдение ни навежда на мисълта, че Нагласите са компонентът от 
уравнението, който може да осигури или да попречи на успеха. Често пъти, когато не 
разполагаме с необходимите Ресурси или Пригодност, се мотивираме да „дълбаем 
надълбоко“, за да открием нужната ни за успех допълнителна решимост. Безспорно, 
разгледани по този начин, на Нагласите може да се гледа като на централна и 
значима част от уравнението на успеха. 

Редуцирането на Пригодността или Наличните ресурси често оказва 
негативно влияние върху Нагласите, а това от своя страна допълнително 
възпрепятства Равнището на успех. 

Нагласите са единственият компонент от уравнението на успеха, който директно се 
влияе от промяната в другите два. Да допуснем, че Иван е ръководител на успешен 
бизнес проект. Той има високо ниво на Пригодност и Нагласа и използва Наличните 
ресурси, за да постигне високо Равнище на успех. Тогава, както обикновено се случва, 
нещо се променя. Да допуснем, че Иван освобождава двама души от екипа си и след 
това разбира, че, по желание на клиента, крайният срок за изпълнение на проекта е 
съкратен с един месец. Очевидно, по-малкото хора и време, с които разполага Иван, 
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ще повлияят върху компонента Налични ресурси, а това от своя страна ще понижи 
Равнището на успех. 

 

Това, което е интересно при компонента Нагласа, е степента, в която той бива 
засегнат от промяната в другите два. Тъй като се налага реализацията на проекта да 
продължи при нараснал времеви натиск и с по-малък състав на екипа, абсолютно 
нормално е това да обезсърчи Иван и да намали увереността му в успешния 
завършек на проекта.  

 

Промяната в Наличните ресурси може директно да засегне Нагласите. Същото е 
валидно и за Пригодността. Когато един служител не притежава необходимите за 
изпълнението на дадена задача умения и способности, това ще повлияе и върху 
неговата увереност и ентусиазъм. Следователно окончателното Равнище на успех се 
променя експоненциално. 

Обратното на предходните две твърдения не е валидно. Негативната 
Нагласа не намалява Пригодността или Наличните ресурси. 
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Третото твърдение е същото толкова важно, колкото и предходните две. Нека 
допуснем, че Анелия е висококвалифициран и фокусиран служител с големи 
постижения и успехи в своята работа. Нейното лично уравнение на успеха може да 
бъде представено по следния начин: 

 

Във фирмата обаче тръгва слух, че през следващите 9-12 месеца се очакват сериозни 
съкращения и една от позициите, която ще бъде закрита, е тази на Анелия. Този слух 
определено ще повлияе уравнението на успеха, като засегне само един от неговите 
компоненти – Нагласата. Мотивация на Анелия, нейната увереност и фокусираност 
могат да бъдат негативно повлияни от ситуацията, което може да съкрати Равнището 
и на успех. 

 

За разлика от предходния пример с Иван, тук въздействието или промяната в 
компонента Нагласа по никакъв начин не засяга останалите компоненти от 
уравнението на успеха. Негативната промяна в Нагласата на Анелия не понижава или 
променя нейните Налични ресурси или Пригодност. Освен това, негативният ефект 
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върху Нагласата на Анелия не може да бъде компенсиран чрез допълнителни Ресурси 
или Пригодност и по този начин да се повиши Равнището й на успех. И тук отново 
компонентът Нагласа има ключова роля в уравнението на успеха. 

Всички тези фактори, разгледани заедно, ни дават знание за това как да се подобри 
нечия Нагласа. Мениджърите трябва да са запознати с Нагласите (решимост, 
мотивация, фокусираност, увереност, ентусиазъм) на своите подчинени, да работят за 
тяхното управление и да се научат да ги развиват.  

Има много мениджъри, които реагират на тази препоръка, като казват нещо от типа: 
„Защо трябва да се занимавам и с коучинга на моите служители? Имам си достатъчно 
задължения. Коучингът е последната модна тенденция, изключително времеемък като 
процес, който не допринася директно за по-добрите резултати“.   

Ако смятате, че не е необходимо да провеждате коучинг спрямо Вашите подчинени, 
може би трябва да помислите отново. В качеството Ви на мениджър един от най-
важните Ви бизнес императиви е да управлявате и развивате талантите на Вашата 
организация. Ако не го правите, има голяма вероятност Вашите таланти да отидат в 
друга организация, а това ще струва на компанията Ви много пари. Цената, която ще 
платите, за да замените служителя, е много по-висока от тази, която си мислите 
(някъде около 1,5-2 пъти годишната му работна заплата). Жертвите са много по-
големи, заради загубената продуктивност при напускането на човека; заради времето 
и средствата, които се заделят за търсене, наемане, интервюиране, обучаване на 
нови служители; заради намалената продуктивност, докато новият служител се 
обучава и набира скорост.  И към всичко това, ако се добави и вероятността (и то 
доста голяма) новият служител просто да не иска да работи. 

Лошият мениджмънт поражда големи разходи за организацията. Една широко 
тиражирана истина е, че в повечето от случаите, когато едно лице напуска работа, то 
не напуска организацията, а своя мениджър. Редица изследвания показват, че най-
честата причина един служител да напусне своята компания е заради 
взаимоотношенията му с неговия пряк ръководител.  

Друга причина, поради която служителите напускат своята работа, е липсата на 
възможности за развитие. Хората искат да се развиват и да бъдат развивани. Така 
например поколенията Х и Y (съответно родените след 1965 г. и тези, които са родени 
в периода между 1981 г. и 1995 г.) заявяват, че непрекъснатите възможности за 
развитие и обучение са един от ключовите индикатори за удовлетвореността им от 
работата. Те искат непрекъснато да бъдат включвани в програми, които разширяват 
хоризонтите им и повишават конкурентоспособността им на пазара на труда. За да се 
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случи това и за да достигнат техните служители високи Равнища на успех, 
мениджърите трябва да се опитват не само да увеличат Пригодността на своите 
подчинени, но трябва също така да подпомагат изграждането и да са изцяло наясно с 
техните Нагласи. Ако служителите наистина се развиват и преуспяват, мениджърите 
им трябва да подсилят тяхната увереност, мотивация, решимост, енергия и 
фокусираност, тъй като са придобили изключително сложни умения. 

Като се има предвид това, трудно е да се опровергае фактът, че насочването на 
усилията към управление и развитие на таланта на някой от служителите е критичен 
императив за мениджърите от всички нива. За да го направят, те трябва да се 
фокусират върху цялото уравнение на успеха – Пригодност, Нагласа и Налични 
ресурси. Тъй като Нагласите имат ключово значение за успеха, за да развият 
ефикасно и ефективно служителите си, мениджърите трябва да провеждат коучинг. 
Помислете за това по следния начин: 

• Служителите искат  да  бъдат  развивани  и  очакват  това  да  бъде  направено  
от мениджърите им. 

• Ако не го получат, те ще напуснат организацията (по-конкретно мениджъра си) и 
ще бъдат наети някъде другаде. 

• Всеки пък, когато това се случи, заради лошия мениджмънт организациите губят 
хиляди левове. 

• Следователно мениджърите имат бизнес директива да развиват таланта на 
своите подчинени. 

• Развитието на служителите не може да се случи, докато мениджърът не се 
фокусира върху повишаването на техните Нагласи и Пригодност.  

• Компонентът Нагласа от уравнението на успеха може да бъде развит най-добре 
чрез коучинг. 

Поради тази причина въпросът не е „Защо да си губя времето и ресурсите, като се 
фокусирам върху коучинга?“, а по-скоро – „Как мога да не си губя времето и 
ресурсите?“. А отговорът е: „Като се фокусирам върху коучинга.“ 

Ако все още смятате, че Нагласата не играе толкова голяма роля в ежедневната 
работа на хората, помислете върху следните няколко примера. 

• Притежавате нужните умения да изпълнявате работните си задължения, но, 
поради съкращения във фирмата, обемът на работата Ви нараства почти два 
пъти. Заради позитивните отношения с Вашия шеф, сте много отдаден на 
работата си. Откроявате се сред останалите и сте мотивиран да направите така, 
че екипът Ви да се справи. Ще успеете ли? Вероятно да. Повече от сигурно е, че 
по-високата Ви Нагласа влияе върху Равнището Ви на успех, независимо от 
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липсата на Налични ресурси. Дори да не сте 100% успешен, заради 
съкращенията, пак ще имате по-високо Равнище на успех в сравнение с друг, 
който се намира в същата ситуация, но не е мотивиран, не е фокусиран и не е 
отдаден на работата си. 

Освен да развива служителите, коучингът увеличава и 
продуктивността, удовлетвореността и институционалното 
знание, получено като директна полза от добрия мениджмънт, 

дължащ се на коучинг уменията на наставниците. 

• Екипът Ви е натоварен да работи с голям, конкурентоспособен клиент, който 
придава на фирмата Ви нов имидж. Новият клиент харесва всичките Ви идеи и 
Ви насърчава да мислите дори за по-големи неща. Всички са изключително 
въодушевени и мотивирани да започнат, въпреки че губите един от членовете на 
екипа си, заради продължителен отпуск по болест. Ще успее ли проектът? Да. 
Екипът Ви има Пригодност и висока Нагласа, заради контакта с новия клиент, 
което ще компенсира изцяло липсата на Налични ресурси (поради отпуск по 
болест на един от членовете на екипа). 

Какво общо има това с коучинга? Казано накратко, коучингът помага на хората да 
повишат компонента Нагласа в уравнението на успеха. Ефективното и ефикасното 
управление и развиване на компонента Нагласа в собственото и това на останалите 
уравнение на успеха е ключово умение за мениджърите, които искат да бъдат по-
успешни. А това може да бъде постигнато чрез коучинг. Средният мениджър може да 
повиши Пригодността на своите служители и да намери нужните за техния успех 
Ресурси. Разликата обаче между средния и изключителния мениджър е в 
способността на втория да тласка хората към по-високи равнища на успех, когато 
нещо повлиява техните Нагласи (мотиви, увереност, фокусираност, решимост и/или 
енергия). Именно тук е мястото, където трябва да се проявят умения за коучинг. 

Коучингът се фокусира върху Нагласите. Той помага на служителите да си изяснят 
какво в действителност искат да постигат и как да го постигнат. След постигане на по-
голяма осъзнатост, коучингът тласка служителите към действие, тъй като наставникът 
им помага да се въодушевят да планират, да разработват стратегии и да се 
придържат към своите задължения. Коучингът помага на хората да бъдат „повече“ – 
по-продуктивни, по-успешни, по-удовлетворени, по-дейни. 

Често пъти най-добър коучинг се прави от външни наставници, доколкото те са и по-
обективни наблюдатели. Наемането на външен наставник обаче не винаги е възможно 
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и в повечето случаи хората разчитат на прекия си ръководител, на колега или дори на 
себе си. Затова, ако сте мениджър, на който му е възложено да наставлява своите 
подчинени, за да постигнат по-високи резултати, това помагало ще Ви бъде от полза. 
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Трите К на коучинга – Какво, Кога и Как? 
Управленски коучинг 
Управлението на хора никога не е било и няма да бъде лесна работа, а напротив – 
изисква много отговорности и задължения. В допълнение на това, днес от 
съвременния мениджър не се очаква само да управлява, но и да развива своите 
служители. Да развиваш някого си е достатъчно голямо предизвикателство, а да 
определиш и до колко ефективно и ефикасно си го развил изисква специални умения 
и талант. 

Добрият мениджър трябва да познава различни управленски инструменти, да знае 
кога, как и кой от тях е най-подходящ във всяка конкретна ситуация. Коучингът е само 
един от тези инструменти. Разбира се, погрешно е да се мисли, че, ако един 
мениджър отделя цялото си време за коучинг, всичко ще е перфектно. Ефикасният 
мениджър трябва да знае как и кога да провежда коучинг и съответно кога е уместно 
да приложи друг управленски инструмент. 

Коучингът не е единственият и задължително най-добрият управленски инструмент, 
но, използван правилно и в точната ситуация, той категорично е успешен начин за 
развиване и управление на преките Ви подчинени. Затова преди да започнете да се 
занимавате с коучинг, е необходимо да си изясните: 

• Какво представлява коучингът в управлението и какво може да се прави с него? 
• Защо коучингът „работи“ и защо принадлежи към арсенала от управленските 

инструменти на един мениджър? 
• Кога да се провежда и кога да не се провежда коучинг? 
• Как по-ефективно и по-ефикасно да се провежда коучинг? 

 

Какво в действителност представлява управленският 
коучинг? 
Коучингът не е единственият и най-важен управленски инструмент. Служителите се 
нуждаят от коучинг, когато срещнат проблем с компонента Нагласа (мотивация, 
увереност, енергия, фокусираност, решителност) от уравнението на успеха. Добри 
индикатори за нуждата от коучинг са следните ситуации: 

Защо коучингът „работи“? Кога е уместно да се прилага? Как по-ефективно 
и по-ефикасно да се провежда?

Трите К на коучинга – Какво, Кога и Как?
 

Трите К на коучинга – Какво, Кога и Как? 
Управленски коучинг 
Управлението на хора никога не е било и няма да бъде лесна работа, а напротив – 
изисква много отговорности и задължения. В допълнение на това, днес от 
съвременния мениджър не се очаква само да управлява, но и да развива своите 
служители. Да развиваш някого си е достатъчно голямо предизвикателство, а да 
определиш и до колко ефективно и ефикасно си го развил изисква специални умения 
и талант. 

Добрият мениджър трябва да познава различни управленски инструменти, да знае 
кога, как и кой от тях е най-подходящ във всяка конкретна ситуация. Коучингът е само 
един от тези инструменти. Разбира се, погрешно е да се мисли, че, ако един 
мениджър отделя цялото си време за коучинг, всичко ще е перфектно. Ефикасният 
мениджър трябва да знае как и кога да провежда коучинг и съответно кога е уместно 
да приложи друг управленски инструмент. 

Коучингът не е единственият и задължително най-добрият управленски инструмент, 
но, използван правилно и в точната ситуация, той категорично е успешен начин за 
развиване и управление на преките Ви подчинени. Затова преди да започнете да се 
занимавате с коучинг, е необходимо да си изясните: 

• Какво представлява коучингът в управлението и какво може да се прави с него? 
• Защо коучингът „работи“ и защо принадлежи към арсенала от управленските 

инструменти на един мениджър? 
• Кога да се провежда и кога да не се провежда коучинг? 
• Как по-ефективно и по-ефикасно да се провежда коучинг? 

 

Какво в действителност представлява управленският 
коучинг? 
Коучингът не е единственият и най-важен управленски инструмент. Служителите се 
нуждаят от коучинг, когато срещнат проблем с компонента Нагласа (мотивация, 
увереност, енергия, фокусираност, решителност) от уравнението на успеха. Добри 
индикатори за нуждата от коучинг са следните ситуации: 



20 Трите К на коучинга – Какво, Кога и Как?
 

• когато едно лице има трудности при изпълнението на задача, която е 
изпълнявало и преди това и има съответното ноу хау (т.е. няма проблем с 
неговата Пригодност); 

• когато едно лице се намира в ситуация, която изцяло „парализира“ неговите 
действия; 

• когато едно лице се нуждае от помощ, за да се справи с безизходицата, в която 
се намира, поради липсата на ресурси за изпълнението на дадена задача.  

Съвсем естествено е всеки от нас да се нуждае от помощ, за да излезе от подобни 
ситуации. Имаме нужда от някого или нещо, което да ни „постави“ в така среда, където 
ще можем ясно да виждаме нещата и да вземаме разумни, ефективни и ефикасни 
решения. Именно тук е мястото на коучинга. Мениджърите биха могли да използват 
коучинга, когато даден служител има уменията и способностите да извърши конкретна 
задача, но по една или друга причина „страда“ от липсата на увереност, 
фокусираност, мотивация и вътрешен импулс да се справи по възможно най-
ефективен или ефикасен начин със ситуацията. 

Много от мениджърите се страхуват, че проблемите с Нагласата обикновено 
надхвърлят проблемите по Пригодността. Опитайте следния експеримент: 

• Помислете за Вашите служители и за колегите около Вас. 
• Отделете минутка, за да съставите списък на проблемите, за решаването на 

които те отделят преобладаващата част от времето си. 
• Проучете списъка. 
• Каква част от проблемите в този списък засягат компонента Пригодност, т.е. са 

свързани с липсата на умения и способности като тактически аспект от работата 
на служителите? 

• Каква част от проблемите са свързани с мотивация, обезсърченост, енергия, 
фокусираност, увереност, междуличностни въпроси, т.е. неосезаемите неща, за 
които не е достатъчно да се притежават конкретните умения за изпълнение на 
работата (компонента Нагласа от уравнението на успеха)? 

Обикновено преобладаващата част от този списък включва проблеми, засягащи 
Нагласата – ключовият елемент в уравнението на успеха, който оказва 
експоненциално влияние върху Равнището на успех. 

Ако един мениджър иска неговите служители да бъдат ефективни и ефикасни, той 
трябва да им помогне да се справят с всички онези проблемни неща, които попадат в 
групата на компонента Нагласа от предходното упражнение. Коучингът засяга 
осигуряването на необходимите насоки и подкрепа да се направи това. 
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Нека отново си припомним дефиницията за наставник, съгласно която наставникът е 
някой, който помага на друго лице да достигне до по-високи равнища на ефективност 
и ефикасност, като създава диалог, водещ до осъзнатост и действие. Звучи добре, но 
какво точно означава това и как по-конкретно тази помощ развива служителите? За 
тази цел ще декомпозираме дефиницията на съставните й опорни точки: 

Диалог. Диалогът е разговор, при който и двете страни търсят разбиране. Те не се 
опитват да доказват, обучават или мотивират отсрещната страна да направи нещо. 
Коучингът е разговор, при който наставникът се опитва да разбере наставляването 
лице и по този начин да помогне да разбере кое е това нещо, което блокира неговия 
собствен успех. Наставникът „създава“ този диалог, като използва умения за активно 
слушане, задаване на въпроси и др. и като се фокусира върху помагането на другото 
лице. 

Помощ. Наставникът трябва да е истински загрижен за наставляваното от него лице. 
За по-голяма ефикасност на коучинга мениджърът трябва наистина да иска да види 
своя служител успял и да вярва, че собственият му успех е свързан с този на неговия 
подчинен. Необходимо е да се постигне определено равнище на доверие, като 
наставникът не трябва да бъде в ситуация, чрез която да се опитва да „го оправи“. 
Обикновено мениджърите са тези, които „оправят“ нещата и отстраняват проблемите 
и често пъти не се поставят в позицията да помагат на другите хора сами да си 
решават проблемите. 

Осъзнатост. Причината, поради която при провеждане на коучинг един наставник или 
мениджър не се опитва да „оправи“ нещата, е, че хората научават повече, когато си 
решават сами проблемите, особено когато учат как техните Нагласи пречат на 
Равнището им на успех. Хората научават повече, когато могат да бъдат въвлечени в 
собственото си обучение. Много по-вероятно е да предприемат конкретно действие по 
своето обучение и да го приложат отново в други ситуации, ако сами са го разбрали. 

Действие. В края на диалога има действие. Наставляваното лице ще направи нещо 
различно, ще промени посоката или ще приложи нов подход към ситуацията. Без 
действие диалогът е просто един приятен разговор между служителя и неговия пряк 
ръководител. Това не е коучинг. 

По-високи равнища на ефективност и ефикасност. Целта на целия процес на 
коучинг е да се постигнат по-високи равнища на ефективност и ефикасност. Коучингът 
отнема време, предполага умерена скорост на провеждане и често изисква от 
мениджъра да преустанови работата си по това, с което се занимава, и изцяло да се 
фокусира върху служителя и коучинг ситуацията. Важното е, че ако е проведен 
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коректно и в правилната ситуация, коучингът прави работата на мениджъра по-лесна, 
доколкото „създава“ служители, които учат и търсят нови и по-добри начини за 
изпълнение на своите задачи и срочно постигане  на фирмените цели. 

Коучингът не е просто един добър начин да учиш някого на нещо. 
Обучението предполага директен трансфер на умения и знания. 
Коучингът се свързва с оказването на помощ на друго лице да 
постигне увереност, мотивация и желание за изпълнението на 
конкретна задача. 

Следователно, коучингът е разговор между две лица, при който мениджърът задава 
въпроси и оказва съдействие и по този начин позволява на служителя да разбере как 
може да промени нещата, така че да постигне по-висока ефективност и ефикасност за 
самия него, за неговия мениджър и организация. 

Защо коучинга „работи“? 
Какво прави коучинга добър управленски инструмент и защо е необходим за 
постигането на целите по развиването на служителите? Отговорът е кратък – защото 
коучингът се фокусира върху осъзнатост и действие, които на свой ред са ключови 
принципи на емоционалната интелигентност. Емоционалната интелигентност бързо се 
превръща в един от най-важните индикатори за успеваемостта на едно лице. 
Емоционалната интелигентност е осъзнаване на собствените и тези на останалите 
мисли и чувства в такава степен, че да се предприемат подходящите действия за 
извличане на максимума от всяко взаимодействие. Осъзнатостта и действието са 
изграждащи блокове на емоционалната интелигентност – да разбереш и да 
предприемаш най-подходящото действие за постигане на целта. 

Много мениджъри се опитват да изключат думата „емоционална“ от израза, като 
казват: „Когато идваш на работа, остави емоциите си в къщи“. Редица изследвания 
обаче показват, че това не е възможно и най-добрият и успешен служител се научава 
да разпознава, управлява и обуздава емоциите си. За тази цел лицето трябва да е 
наясно какво се случва в главата му и след това да предприема подходящото 
действие, за да го управлява адекватно. 
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Следователно осъзнатостта има ключово значение, тъй като без нея има много малка 
вероятност за предприемане на най-ефикасното действие. Нека Ви представим 
например Тихомир. Тихомир знае как да даде полезна обратна връзка и колко важна е 
тя за непрекъснатото подобряване на представянето. Той работи в голям екип. Воден 
от идеята да не наруши динамиката на екипа, Тихомир често отлага обратната връзка, 
като я дава едва когато е твърде късно за неговото мнение. Липсата на обратна 
връзка на практика има негативен ефект върху екипа, тъй като отделните членове не 
получават цялата необходима информация, за да изпълняват своите задачи. Ако 
Тихомир е като повечето хора, има голяма вероятност дори да не види връзката 
между двете неща. В случай че не осъзнае какво се случва, как би могъл да реши да 
прави нещо по-различно? Ако мениджърът му му каже: „Тихомире, трябва да 
подобриш даването на обратна връзка“, Тихомир най-вероятно ще си помисли 
„Справям се добре с даването на обратна връзка – когато говоря на хората, те 
разбират какво трябва да се направи по различен начин“. В резултат на това той най-
вероятно няма да избере да прави нищо по-различно. 

Представете си, че в следствие на коучинг дискусия Тимомир осъзнава, че 
единственото нещо, което получава от този начин на даване на обратна връзка, е 
желанието му да има силна динамика на екипа. След това той може да проучи защо, 
когато не дава обратна връзка, на практика пречи на екипа си. При това положение 
Тихомир може да избере друга стратегия за даване на навременна обратна връзка 
(например да състави график за ежемесечно провеждане на персонални срещи с 
всеки от подчинените за даване на обратна връзка) и по този начин да подобри 
представянето на екипа. 

Една от функциите на мениджърите при провеждането на 
коучинг е да помагат на наставляваното лице да повишава 
своята самоосъзнатост. За да постигнат тази цел обаче 
съвсем не е необходимо да се използва "бухалката". В случая 
наставникът задава въпроси и по този начин съдейства на 
служителя сам да открие нещата, което води до по-голяма 
ангажираност от негова страна с идеята да се промени. 

Осъзнатостта е ключът за създаването на различни, по-продуктивни действия. 
Коучингът не само помага на служителя да се самоосъзнае, но и го насочва към 
действие. Осъзнатостта само по себе си е важна, но в бизнеса действието, 
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ефективността и ефикасността имат много по-ключово значение. Коучингът гарантира, 
че дадено лице наистина ще предприеме определено действие, веднъж след като е 
осъзнало ситуацията. 

Коучингът не е терапия, нито се опитва да бъде. Терапията проучва и се опитва да се 
справи и да премахне влиянието на основните причини за проблемите. Коучингът се 
фокусира върху мотивацията, увереността на хората и ги насърчава да решат как да 
се справят с тях за по-голяма успеваемост.  

Няма никакво съмнение, че, подобно на терапията, коучингът може да бъде 
емоционален. Понякога хората са ядосани, друг път са изплашени, трети път – 
разсеяни. Това обаче не прави коучинга терапия. Добрите лидери знаят, че хората са 
емоционални същества и в името на каузата успяват да намерят конструктивни 
начини да обуздаят своите емоции. Коучингът позволява на мениджърите да 
използват емоциите на своите служители, така че да бъдат по-фокусирани върху 
крайната цел и да постигнат по-добри резултати при по-малки усилия от тяхна страна. 

 

Кога да се провежда и кога да не се провежда коучинг? 
Както беше споменато по-рано, коучингът е само един от множеството инструменти, 
които даден мениджър може да използва, за да бъде по-успешен. Приложен в 
правилната ситуация и в точното време, коучингът може значително да облекчи 
работния живот на мениджъра. И обратно, един мениджър може да бъде остане 
изцяло разочарован, ако се опитва да наставлява служители, които искат нещо друго 
от него, които изобщо не искат да бъдат наставлявани или чиито ситуации не налагат 
провеждането на коучинг. Да се научиш как да разбираш кога да провеждаш коучинг и 
кога не е също толкова важно, колкото и това да се научиш как да правиш коучинг. 

Коучингът е диалог, който води до осъзнатост и действие. Коучингът е най-полезен, 
когато един служител има уменията и способностите да изпълни дадена задача, но 
поради една или друга причина се бори със своята увереност, фокус, мотивация или 
желание, липсата на които в нужната степен му пречат да се представи по най-добрия 
начин. Служителите обикновено се борят с някое от трите приведени по-долу неща: 

• Умения и способности – нямат нужните умения или способност да изпълнят 
дадена задача (това кореспондира с Пригодността). 

• Самите себе си – нямат мотивация, фокус, увереност или не са ангажирани с 
изпълнението на задачата (това кореспондира с Нагласата). 



25Трите К на коучинга – Какво, Кога и Как?
 

• Външни фактори – намират се под влиянието на неща, които до голяма степен 
са извън техния контрол (като например да не разполагаш с нужните Ресурси, 
промяна в пазарните условия, неоптимални взаимоотношения с колеги, 
вътрешни и външни партньори и пр.). 

Когато определяте дали една ситуация изисква коучинг, помислете за служителя и 
конкретната ситуация и си задайте въпросите, описани в следващата процесна 
диаграма (Вж. Фигура 1). Внимателно следвайте последователността и логическата 
рамка. 

Ако за един служител е необходимо да развие конкретни умения и способности, 
коучингът не е решение на проблема. Не можете да научите някого как да направи 
първия си бюджет, като му задавате насърчаващи въпроси по неангажиращ начин. В 
случая е логично обучението за придобиването на нови умения да се реализира чрез 
подходящи инструкции за изпълнението на конкретна задача. Когато определяте дали 
в дадена ситуация е уместно да приложите коучинг, първо си задайте следния въпрос: 

Проблемът има ли някакво отношение към Пригодността на 
лицето? Липсата на умения и способности ли възпрепятства 

неговия успех? 

Ако отговорът Ви е „ДА“, то тогава и отговорът на въпроса дали да се прави или да не 
се прави коучинг в конкретната ситуация е „НЕ“. Ако един служител се нуждае от 
конкретни умения, ролята Ви е да намерите начин да ги придобие. Без значение дали 
Вие самите ще го обучавате или ще го включите в някакъв друг тип обучителна 
програма, трябва да намерите начин той да усвои тези нови и необходими за него 
умения, в противен случай ситуацията никога няма да се промени. 

Ако отговорът на първия въпрос е „НЕ“, то тогава си задайте следващия въпрос: 

Проблемът има ли някакво отношение към Нагласата на 
лицето? Липсата на мотивация, ентусиазъм, увереност, 
ангажираност и желание ли възпрепятства неговия успех? 
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Фигура 1. Да се прави или да не се прави коучинг? 
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Ако отговорът Ви е „ДА“, то тогава имате ситуация за провеждане на коучинг. Ще 
трябва да създадете диалог, който да помогне на служителя да осъзнае какво точно 
прави и на тази основа да избере действие, което ще му осигури по-добри резултати. 
Накратко, ще трябва да го наставлявате. 

Ако отговорът на втория въпрос е „НЕ“, то най-вероятно отговорът на следващия и 
последен въпрос е „ДА“. 

Някакви външни фактори (например липса на Ресурси, промяна в 
пазарните условия, неоптимални взаимоотношения с партньори, 
липса на подкрепа и напътствия от мен и др.) ли възпрепятства 

неговия успех? 

Ако отговорът на въпроса е „НЕ“, трябва да ревизирате и преосмислите  отговорите на 
горните три въпроса, тъй като има вероятност да се пропуснали нещо (Вж. блока със 
съвети). Ако отговорът е „ДА“, трябва да си зададете още два допълнителни въпроса. 

Лицето има ли нужните умения и способности, за да се справи 
ефикасно с външните фактори, които възпрепятстват неговия 

успех? 

Лицето изпитва ли някакви затруднения, за да се справи 
ефикасно с външните фактори, които възпрепятстват неговия 

успех, въпреки че притежава нужните умения? 

Отговорите на тези въпроси ще Ви върнат по същия път, който изминахте до момента. 
Ако служителят Ви се нуждае от конкретни умения, ОБУЧАВАЙТЕ го, но го правете, 
като прилагате едновременно и коучинг умения за активно слушане и проявяване на 
откровена загриженост. Ако проблемът е в Нагласата на лицето, НАСТАВЛЯВАЙТЕ го, 
но се подгответе да му дадете препоръки и обучителни съвети. Справянето с 
външните фактори може да се окаже много трудна задача и може да се наложи да 
научите някои нови умения, докато вървите напред. И тук, ако отговорът и на двата 



28 Трите К на коучинга – Какво, Кога и Как?
 

въпроса е „НЕ“, е добре да преосмислите ситуацията, а още по-добре ще бъде, ако 
разговаряте с лицето и по време на разговора се фокусирате върху въпросите от 
блока със съвети. 
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СЪВЕТИ:
Ако	отговорите	на	всички	въпроси, засягащи	компонента	Налични	ресурси,

са	"НЕ", попитайте	Вашия	служител	нещо	от	типа:	
	Струва	ми	се, че	"Проект	ХХ"	те	притеснява. Какво	трябва	да	се	направи,

така	че	нещата	да	вървят	по � гладко	за	теб?	
	Хайде	да	си	поговорим	за	ситуацията, в	която	оперира	"Екип	ХХ".

	Според	теб	как	вървят	нещата?
	Как	се	справяш	с	"ХХ"?	Кое	работи	и	кое	не	работи?

	
Изслушайте	отговорите	му. Ако	проблемът	е	в	Пригодносттта	

и	служитетелят	Ви	се	нуждае	от	конкретни	умения, ОБУЧАВАЙТЕ	го.
Ако	проблемът	е	в	Нагласата, НАСТАВЛЯВАЙТЕ	го.
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Да се прави или да не се прави коучинг? 
 

Казус 1: Лора и нейното лидерство на проектен екип 
Лора е една от най-добрите във Вашия екип. Тя е изключително компетентна, в това, 
което прави, и е сред най-мотивираните и фокусираните хора, с които някога сте 
работили. Лора е била ключов играч в редица проектни екипи и в много от тях сте я 
възприемали като човека след Вас, „номер две в екипа“. Тя знае какво точно трябва 
да се направи, за да се изпълни конкретният проект, ползва се с уважението на своите 
колеги и винаги има чудесни идеи, които допринасят за постигането и дори 
преизпълнението на проектните цели. 

Именно поради тези нейни качества и успехите на Лора, преди месец решавате да я 
направите лидер на екипа, натоварен с изпълнението на следващия проект. 
Информирате я за решението си и й казвате, че, независимо от това, че и Вие ще 
бъдете член на екипа, тя ще поеме неговото ръководство. След седмица се срещата 
отново, за да разгледате проектния план, който тя е разработила. Казвате й, че 
подходът й е отличен и че нямате никакви съмнения, че ще се справи отлично с 
ръководството на проекта.  

По време на първите две работни срещи на екипа възниква проблем. Срещите са 
ужасни и за по-голямата част от членовете на екипа са чиста загуба на време. Липсва 
план за тяхното провеждане (в писмен или в какъвто и да е било друг вид). Освен че 
започват по-късно от уговорения час, в рамките на работните срещи Лора не успява 
ясно и еднозначно да обясни на останалите какво точно се надява да постигне екипът 
им, какви са следващите им стъпки и отговорности. Очевидно Лора не е помислила 
изобщо за тези неща и пунктуално си следва проектния план. Трябва да разговаряте с 
Лора за проведените от нея срещи и в момента обмисляте как да процедирате. 

Въпроси 
1. Имаме ли ситуация, която се нуждае от коучинг? 
2. Как бихте структурирали разговора си? 

Отговори: 
1. Имаме ли ситуация, която се нуждае от коучинг? 

Кога е уместно да се прави коучинг в примери?
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Първият въпрос засяга търсенето на отговор на въпроса: „Къде е проблемът – в 
Пригодността, Нагласата или Наличните ресурси?“. В конкретния случай 
проблемът е в Пригодността на Лора да планира и провежда заседания. Тя има 
умения за управление на проекти, но няма опит в провеждането на ефикасни и 
ефективни заседания. Това не е ситуация, която да изисква нуждата от коучинг. В 
случая е необходимо по-скоро обучение. Първо, Лора трябва да бъде научена на 
някои базови техники за водене на заседания. Най-вероятно след това тя ще се 
нуждае и от помощ при тяхното приложение. 

2. Как бихте структурирали разговора си? 

(1) Кажете на Лора, че искате да проверите как върви проектът. 

(2) Попитайте я как мисли, че се развиват нещата. 

(3) Ако тя сама засегне темата за ужасно проведените работни срещи на екипа, 
попитайте я дали иска да чуе Вашето мнение по въпроса и преминете на (5). 

(4) Ако Лора сама не повдигне въпроса за работните срещи на екипа, вдъхнете й 
увереност, като й кажете, че техниката и планът й са солидни и след това я 
попитайте дали иска да й дадете някаква обратна връзка. 

(5) Кажете й, че искате тя да успее и че за тази цел е необходимо да извлече 
максималното по време на срещите на екипа.  

(6) Научете я да дефинира целите на една среща, да разработва план за нейното 
провеждане и по време на самото заседание да възлага задачи на конкретни лица 
и с конкретни срокове за изпълнение. 

(7) Попитайте я дали тя самата няма някакви допълнителни идеи за това как да 
извлече максимална полза от работните срещи на екипа. 

(8) Уверете я, че вярвате в нея, в способностите й да бъде лидер на екип и в 
успешния завършек на проекта. 

 

Казус 2: Кирил и неговото лидерство на 
междуфункционален екип 
Кирил е един от Вашите блестящи служители. Израства бързо и се превръща в силен 
играч в рамките на малкия си екип. Той е амбициозен, изключително асертивен и 
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може да излезе извън стандартните рамки. Кирил знае как точно се ръководи успешен 
проектен екип и го е правил много пъти. Ползва се с уважението на своите колеги и 
много хора от компанията го възприемат като модел за подражание. Работата му 
започва да се забелязва и от висшия мениджърски екип. 

Именно поради успехите на Кирил и желанието Ви да му помогнете да израсне и да се 
развие, му възлагате нов тип проект – ръководство на междуфункционален екип, в 
състава на който участват и лица, които са по-високо от него в йерархията. 
Съобщавате на Кирил добрите новини. За Ваша изненада, той не е толкова 
въодушевен, колкото сте очаквали. Въпреки това Ви казва, че с удоволствие ще 
приеме това ново за него предизвикателство и няма да се провали. Кирил Ви моли да 
се срещнете след седмица, за да прегледате заедно проектния му план. Тази негова 
молба Ви се струва някак странна, предвид неговия огромен опит. Както обикновено, 
планът му е бил много добре обмислен. Информирате го, че ме предстои да ръководи 
друг успешен проект на компанията.  Съобщавате му и, че ще присъствате на първите 
няколко срещи на екипа, за да му помагате, но в последствие ще го оставите изцяло 
да поеме нещата в свои ръце. 

Първите две срещи на екипа протичат много добре. Кирил представя ясен план за 
работа, прецизно дефинирате ролите в екипа и се уверява, че всички правилно са 
разбрали какви са целите на проекта и очакванията спрямо тях. На третото заседание 
обаче забелязвате, че в споровете, вместо да отстоява позицията си, Кирил отстъпва 
пред по-старшите от него в йерархията. По време на последната среща един от 
членовете на екипа, който по принцип е на по-висока позиция в компанията, го кара да 
му обясни едно от своите решения. „Защо реши да правиш Х, вместо да продължиш с 
Y?“. За Ваша изненада Кирил започва да се оттегля от първоначалното си решение 
(което по Ваше мнение е било много разумно) и завършва, като казва нещо от рода: 
„Да, ще е добре да продължим с Y.“ Кирил остава малко разтревожен от заседанието, 
а Вие сте объркан за това, което всъщност се е случило, и се чудите защо той не е 
отстоял позицията си, въпреки че е можел да го направи. 

Трябва да разговаряте с Кирил за проекта като цяло и по-конкретно – за последната 
среща на екипа и в момента обмисляте как да процедирате. 

Въпроси 
1. Имаме ли ситуация, която се нуждае от коучинг? 
2. Как бихте структурирали разговора си? 
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Отговори: 
1. Имаме ли ситуация, която се нуждае от коучинг? 

Първият въпрос засяга търсенето на отговор на въпроса: „Къде е проблемът – в 
Пригодността, Нагласата или Наличните ресурси?“. В конкретния случай 
проблемът е с Нагласата на Кирил за успешната реализация на новия проект и 
ръководството на по-старши от него лица. Кирил има умения за управление на 
проекти (Пригодност), но няма нужната увереност (Нагласа), когато му се поставят 
въпроси или когато взаимодейства с по-старши от него член на екипа. Това е 
ситуация, в която е необходимо да се провежда коучинг, тъй като е налице 
проблем с Нагласата. Кирил се възспира и трябва да бъде наставляван, за да 
добие по-голяма увереност при комуникирането с по-старши от него членове на 
екипа. 

2. Как бихте структурирали разговора си? 

(1) Кажете на Кирил, че искате да проверите как върви проектът. 

(2) Попитайте го как мисли, че се развиват нещата. 

(3) Ако той сам засегне въпроса за по-старшите от него членове на екипа, 
започнете да правите коучинг по тази тема (Вж. параграф „Как да се прави 
ефективен и ефикасен коучинг?“). 

(4) Ако Кирил не повдигне сам въпроса за по-старшите от него членове на екипа, 
вдъхнете му увереност, като му кажете, че неговите умения са много добри и 
отлично успява да планира срещите на екипа. След това го попитайте дали иска 
да му дадете обратна връзка и да проведете с него някакъв коучинг. 

(5) Кажете му, че искате той да успее и че за тази цел е необходимо да бъде 
лидер (и Вие вярвате, че той има нуждите способности) на всички членове на 
екипа, дори и на тези, които са по-старши от него.  

(6) Започнете да наставлявате Кирил по тази тема (Вж. параграф „Как да се прави 
ефективен и ефикасен коучинг?“). 

(7) Уверете го, че вярвате в него, в способностите му да бъде лидер на екип и в 
успешния завършек на проекта. 
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Казус 3: Трудните разговори на Тихомир 
Тихомир е един от Вашите силни и солидни служители. Изпълнява работата си добре 
и в срок. Рядко причинява вълнения в отдела и винаги може да се разчита на него. Не 
говори много, но, когато го прави, всички го забелязват и слушат, в т. ч. и Вие. Добре 
работи с различни хора в областта на своята експертиза – счетоводството. От три 
години работите заедно и се надявате той да остане с Вас и през следващите пет 
години, тъй като е солиден и ключов играч в екипа. 

Силвия е екстровертен и асертивен ключов играч в отдел „Продажби“. Тя е 
инициативна и винаги иска да направи нещата колкото е възможно по-бързо. Силвия е 
много жизнена. Тя е душата на компанията. На нея в най-голяма степен се дължи 
изпълнението на месечните Ви продажбени квоти. Силвия не обръща особено 
внимание на счетоводните детайли. Тя е просто търговец и очаква финансово-
счетоводният отдел да се занимава с тези подробности. 

През последните няколко месеца Силвия не си предава отчетите за разходите. 
Тихомир моли нейните колеги да й напомнят, но резултатът е нулев. Казвате на 
Тихомир, че трябва да се справи с тази ситуация, но той отново се обръща към 
колегите й с молба да я попитат дали случайно е получила напомнящите му имейли. 
По-късно забелязвате, че той не е толкова благонадежден, колкото трябва да бъде, и 
изглежда много по-обезсърчен. 

Трябва да разговаряте с Тихомир за неговата неблагонадеждност, за обезсърчеността 
и нежеланието му да говори директно със Силвия, за да реши проблема с докладите 
за разходите. В момента обмисляте как да процедирате. 

Въпроси 
3. Имаме ли ситуация, която се нуждае от коучинг? 
4. Как бихте структурирали разговора си? 

Отговори: 
1. Имаме ли ситуация, която се нуждае от коучинг? 

Първият въпрос засяга търсенето на отговор на въпроса: „Къде е проблемът – в 
Пригодността, Нагласата или Наличните ресурси?“. В конкретния случай 
проблемът е с Нагласата на Тихомир, с неговото нежелание да се конфронтира 
със Силвия, водещо до общата му обезсърченост и ненадеждност. Имаме коучинг 
ситуация, доколкото е засегнат компонентът Нагласа от уравнението на успеха. 
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Тихомир избягва трудния разговор със Силвия и трябва да бъде наставляван 
относно нежеланието му да се сблъска „лице в лице“ с проблема. 

Освен това на Тихомир му е необходимо допълнително обучение, за да придобие 
необходимите умения за провеждане на трудни разговори и справяне с 
конфликти. Възможно е той изобщо да не знае как да структурира разговор, който 
предполага някаква форма на конфликт. Ако това е така, едва след като придобие 
тези умения, ще се повиши и неговата мотивация, поради по-добрата му 
Пригодност. 

Следователно, Тихомир се нуждае от коучинг и от обучение, за да подбори както 
своята Пригодност, така и Нагласата си. За подобряването на неговата 
Пригодност са му необходими базови умения за управление на конфликти и 
провеждане на трудни разговори. Коучингът е необходим, за да се гарантира, че 
Тихомир има мотивацията и увереността да научи и приложи на практика новите 
умения. Вашата задача е да обучите Тихомир как да провежда трудни разговори, 
докато го наставлявате, за да решите проблема с неговата обезсърченост и 
нежелание за конфронтация.  

2. Как бихте структурирали разговора си? 

(1) Кажете на Тихомир, че искате да проверите как върви проектът. 

(2) Попитайте го как мисли, че се развиват нещата. 

(3) Ако той сам засегне проблема със Силвия, започнете да правите коучинг по 
тази тема (Вж. параграф „Как да се прави ефективен и ефикасен коучинг?“). 

(4) Ако Кирил не повдигне сам въпроса за проблемите му със Силвия, уверете го, 
че той е един от най-надеждните Ви служители и че искате да поговорите за 
последните му няколко работни седмици. След това го попитайте дали иска да му 
дадете някаква обратна връзка и да го наставлявате. 

(5) Кажете му, че искате той да успее и че за тази цел е необходимо да умее да 
води трудни разговори и да се конфронтира, когато това е необходимо.  

(6) Започнете да наставлявате Тихомир по тази тема (Вж. параграф „Как да се 
прави ефективен и ефикасен коучинг?“). 

(7) Кажете на Тихомир, че, като част от процеса на коучинг, е необходимо да се 
провеждат и последващи действия. Уверете го, че искате да му помогнете, като го 
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включите в обучение за провеждане на трудни разговори. Започнете с някакво 
базово обучение или предвидете възможност за развиване на уменията. 

Много мениджъри не се чувстват комфортно да използват 
термина "коучинг" и казват нещо от типа: "Искаш ли да направим 
някакъв коучинг по тази тема?" Преди коучинг е необходимо да 
получите съгласието на лицето. За целта можете да кажете 
нещо от типа: "Искаш ли за няколко минути да обсъдим някои 
идеи?" или "Ако искаш, можем да поговорим за това, за да не се 

изнервяш повече." 

(8) Попитайте го дали той самият няма някакви допълнителни идеи за това как да 
подобри уменията си в тази област. Акцентирайте и върху уменията, които според 
Вас той притежава, и които ще му бъдат от полза при провеждането на трудни 
разговори. 

(9) Уверете го, че вярвате в способността му да усвои нужните умения и успешно 
да провежда трудни разговори в близко бъдеще. 

 

Казус 4: Даниела и клиентът, който не си изпълнява 
задълженията 
Да се работи с Даниела е истинско удоволствие. През последните две години тя 
успешно изпълнява своите проекти, като не само ги ръководи по един ефективен и 
ефикасен начин, но започва и да обучава останалите членове на екипа как да 
управляват проект. Даниела е много добра в управлението на времето, като осигурява 
срочно (и дори по-ранно) изпълнение на всяка проектна задача. 

Наскоро стартира нов тип проект. Тъй като Даниела е „кралица на проектите“, съвсем 
естествено й възлагате ръководството на проект Х, като допускате, че тя ще го 
ръководите също толкова добре, колкото и всички останали проекти до сега. Проектът 
изисква Даниела да работи с клиент, с който не е работено до момента. Тази 
информация обаче изобщо не я смущава. Тя планира работата си с новия клиент по 
същия начин, по който го е правила с други фирмени клиенти. Тъй като сте сигурен в 
нейните умения, изобщо не се притеснявате нито за нея, нито за проекта. 
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Първите три срещи минават много добре. При работата с новия клиент Даниела 
следва обичайния си стил за управление на проекти, като очертава ключовите 
фактори за успех, ролите, отговорностите и сроковете за изпълнение. Новият клиент е 
впечатлен от уменията й и обещава срочно да й предостави цялата необходима 
информация. 

Четвъртата вътрешна среща не протича както трябва. Два от отделите се оплакват, че 
не са получили нужната информация от новия клиент, което застрашава 
изпълнението на предвидените по план цели. Даниела обещава да разговаря с 
клиента и до 24 часа да им предостави цялата информация. Когато се обажда по 
телефона, клиентът й се извинява и я уверява, че това няма да се повтори. Но в 
следващите 24 часа и дори в следващите 4 дни, независимо от множественото 
обаждания на Даниела, така и не пристига нужната информация. Едва на петия ден 
клиентът изпраща информацията. Закъснението притиска двата отдела да работят по-
интензивно, за да влязат в срокове и да компенсират нехайството на клиента. 
Даниела се свързва с отделите и им се извинява за причиненото им неудобство и по-
голямо натоварване. Тя е много раздразнена от ситуацията. Приисква й се изобщо да 
не се беше захващала с проект Х. Останалите членове на отдела Ви започват да я 
отбягват, за да не се налага да търпят раздразнеността й и лошото й настроение. 

Загрижен сте, защото проектът ще продължи и  през следващата година. Притеснен 
сте как случката с Даниела ще повлияе на динамиката на Вашия отдел и на 
взаимоотношенията Ви с останалите отдели в компанията. Трябва да разговаряте с 
Даниела и в момента обмисляте как да процедирате. 

Въпроси 
1. Имаме ли ситуация, която се нуждае от коучинг? 
2. Как бихте структурирали разговора си? 

Отговори: 
1. Имаме ли ситуация, която се нуждае от коучинг? 

Първият въпрос засяга търсенето на отговор на въпроса: „Къде е проблемът – в 
Пригодността, Нагласата или Наличните ресурси?“. В конкретния случай 
проблемът е с липсата на контрол от страна на Даниела върху Наличните й 
ресурси. Даниела има нуждите умения за управление на проекти и започна с 
Нагласата да свърши добра работа. За съжаление обаче тя няма опит в 
справянето с трудни клиенти, които непрекъснато закъсняват и спират работата на 
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нейния екип. Справянето с трудни клиенти е ново умение, което тя трябва да 
придобие. По тази причина на Даниела й е необходимо обучение за работа с 
трудни клиенти. 

Освен от развиването на това умение, Даниела се нуждае и от коучинг, заради 
раздразнението й от клиента. Раздразнителността й се вижда от клиента, от 
нейния екип и останалите хора в отдела Ви. Въпреки че може и да съжалява, че 
изобщо е приела да работи по проект Х, подобна ситуация е много вероятно да се 
случи отново и отново. При това положение е наложително да се провежда 
коучинг, заради нейната Нагласа в ситуации, които „излизат от контрол“. При всяко 
положение това ще й е полезно за бъдещия й успех. 

Следователно Даниела се нуждае едновременно от кочуинг и обучение, за да 
подобри както своята Пригодност, така и Нагласата си. Обучението ще й осигури 
знания и умения за това как да получи от трудния клиент нужните й Ресурси, т.е. 
ще подобри нейната Пригодност (например като наложи наказателни такси за 
забава). Коучингът е необходим, за да се гарантира, че Даниела ще може да 
управлява своето раздразнение от клиента, без това да влияе на работата на 
останалите. Вашата задача е да я научите как да се справи с некоректния клиент, 
а също и как да самоконтролира раздразнението си при ситуации, които „излизат 
от контрол“. Обучението ще й осигури нови умения, а коучингът ще й върне 
фокусираността и ангажираността към проекта. 

2. Как бихте структурирали разговора си? 

(1) Кажете на Даниела, че искате да проверите как върви проектът. 

(2) Попитайте я как мисли, че се развиват нещата. 

(3) Ако тя сама засегне проблема със закъсненията на новия клиент и 
въздействието им върху проекта, попитайте я дали не иска да й дадете обратна 
връзка и преминете към (5). 

(4) Ако Даниела не повдигне сама въпроса за новия клиент, уверете я, че 
техниката и планът й са солидни. След това я попитайте дали не иска да й дадете 
някаква обратна връзка. 

(5) Кажете й, че искате тя да успее и разбирате защо се ядосва на клиента, който 
не спазва сроковете и затруднява работата на екипа. Кажете й, че искате да й 
дадете някои идеи за това как да управлява ситуации, които излизат от нейния 
контрол, така че да не влияе на хората, които ръководи. 
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(6) Научете я да дефинира очаквания към клиентите, да подготвя договори с 
крайни срокове за изпълнение и да изисква тяхното спазване (ако това е 
необходимо), а също и да провежда трудни разговори с проблемните клиенти. 

(7) След това започнете да я наставлявате, заради нейната раздразненост от 
клиента (Вж. параграф „Как да се прави ефективен и ефикасен коучинг?“). 

(8) Попитайте я дали тя самата няма някакви допълнителни идеи за това как би 
могла да управлява ситуации, които излизат от нейния контрол. 

(9) Уверете я, че вярвате в нея, в способностите й да бъде лидер на екип и в 
успешния завършек на проекта. 

 

Казус 5: Михаил и неговият педантичен шеф 
Михаил е член на междуфункционалния екип, който ръководите. Той не е Ваш пряк 
подчинен, но в продължение на почти две години сте негов екипен лидер. През 
последните шест месеца забелязвате промяна в представянето на Михаил в рамките 
на екипа. Изглежда по-затворен в себе си. Независимо че работата му никога не е 
била зашеметяваща, забелязвате, че качеството на това, което той прави за екипа, се 
влошава. 

След като връщате лентата назад сте сигурен, че нищо не се е променило в екипа. 
Ролята и отговорностите на Михаил са същите. Екипът се представя както 
обикновено. 

На излизане питате Михаил какво прави и оставате изненадан от отговора му. Той ви 
казва, че работата с Боряна го влудява. Според него тя е изключително педантична 
към неговата работа, а това го кара да си мисли, че изобщо не се развива. 
Песимистичната нагласа на Боряна започва наистина да го съсипва.  

Въпроси 
1. Имаме ли ситуация, която се нуждае от коучинг? 
2. Как бихте структурирали разговора си? 

Отговори: 
1. Имаме ли ситуация, която се нуждае от коучинг? 
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Първият въпрос засяга търсенето на отговор на въпроса: „Къде е проблемът – в 
Пригодността, Нагласата или Наличните ресурси?“. Представянето на Михаил 
никога не е било сред най-добрите. Въпреки това обаче вярвате, че той има 
нужните умения и ресурси поне да изпълни задачата. Както става ясно след 
разговора за Боряна, Нагласата на Михаил е основният източник на проблема. 
Той е обезсърчен, а заради педантичността на Боряна започва да губи увереност 
в собствените си умения. При това положение Михаил определено се нуждае от 
коучинг. 

Като лидер искате да сте нащрек за всички умения, които могат да са полза на 
Михаил за повишаване на неговата Пригодност. Той никога не е постигал високо 
равнище на успех. Единствено чрез разговори с него ще можете да определите в 
каква степен проблемът му се дължи на неговата Нагласа и в каква – на недостига 
му на Пригодност. 

2. Как бихте структурирали разговора си? 

(1) Тъй като Михаил сам повдига въпроса, дайте му някаква обратна връзка за 
това как според Вас Нагласата му се отразява на неговата работа и на работата 
на екипа (например неговата затвореност). 

(2) Уверете Михаил, че е ценен за екипа и го попитайте дали иска да си 
поговорите и да помислите как да се справите със ситуацията. 

(3) Започнете да го наставлявате по тази тема (Вж. параграф „Как да се прави 
ефективен и ефикасен коучинг?“).  

(4) Подгответе се да повдигнете всякакъв тип въпроси за неговата Пригодност, 
които могат да възникнат при планирането на обучението. 

(5) Потвърдете ангажираността си към Михаил като член на Вашия екип и бъдете 
готов за последващи действия. 
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Как се прави ефективен и ефикасен 
коучинг? 
За да правите ефективен и ефикасен коучинг, има две неща, които никога не трябва 
да забравяте.  

• Първото е, че коучингът се прилага, когато има проблем с компонента Нагласа 
от уравнението на успеха.  

• Второто е, че, за да помогнете на някого да подобри своята Нагласа, е 
необходимо преди това да му помогнете да осъзнае какво точно се случва и 
след това да го насърчите да действа и да реши проблема (а оттук и да подобри 
своето Равнище на успех), като му помогнете да разработи различни стратегии 
за това. 

В основната си част коучингът се провежда при ежедневните Ви комуникации с 
останалите. Възползвайте се от тази възможност, за да практикувате коучинг спрямо 
Вашите служители, тъй като това ще е от полза както за тях, така и за самите Вас. 
Понякога се налага да насрочите нарочни коучинг сесии, за да обсъдите конкретни 
проблеми или да проучите възможностите за израстване. 

Преди да започнете да правите обаче коучинг, не забравяйте да прецените доколкото 
конкретната проблемна ситуация налага провеждането на коучинг (т.е. преценка на 
Уместността на коучинга като управленски инструмент). Припомнете си петте казуса. 
В едни случаи проблемът можеше да бъде решен с обучение, в други – с коучинг, в 
трети – с коучинг и последващо обучение, в четвърти – с обучение, но в съчетание с 
коучинг. Тази предварителна стъпка е много важна, тъй като именно тук определяте 
дали ще се прилага коучинг или друг управленски инструмент. 

Процес на коучинга 
Гледайте на коучинга като на итеративен процес, включващ 3 основни стъпки. 

 

Целият процес на коучинг е подчинен на идеята да се помогне на дадено лице да се 
осъзнае и да действа, за да повиши своето Равнище на успех. За да правите 

Кои са етапите на процеса коучинг? Какво трябва да се знае, за да се провежда 
ефективен и ефикасен коучинг? Какви коучинг умения трябва да се овладеят?

Как се прави ефективен и ефикасен коучинг?
 

Как се прави ефективен и ефикасен 
коучинг? 
За да правите ефективен и ефикасен коучинг, има две неща, които никога не трябва 
да забравяте.  

• Първото е, че коучингът се прилага, когато има проблем с компонента Нагласа 
от уравнението на успеха.  

• Второто е, че, за да помогнете на някого да подобри своята Нагласа, е 
необходимо преди това да му помогнете да осъзнае какво точно се случва и 
след това да го насърчите да действа и да реши проблема (а оттук и да подобри 
своето Равнище на успех), като му помогнете да разработи различни стратегии 
за това. 

В основната си част коучингът се провежда при ежедневните Ви комуникации с 
останалите. Възползвайте се от тази възможност, за да практикувате коучинг спрямо 
Вашите служители, тъй като това ще е от полза както за тях, така и за самите Вас. 
Понякога се налага да насрочите нарочни коучинг сесии, за да обсъдите конкретни 
проблеми или да проучите възможностите за израстване. 

Преди да започнете да правите обаче коучинг, не забравяйте да прецените доколкото 
конкретната проблемна ситуация налага провеждането на коучинг (т.е. преценка на 
Уместността на коучинга като управленски инструмент). Припомнете си петте казуса. 
В едни случаи проблемът можеше да бъде решен с обучение, в други – с коучинг, в 
трети – с коучинг и последващо обучение, в четвърти – с обучение, но в съчетание с 
коучинг. Тази предварителна стъпка е много важна, тъй като именно тук определяте 
дали ще се прилага коучинг или друг управленски инструмент. 

Процес на коучинга 
Гледайте на коучинга като на итеративен процес, включващ 3 основни стъпки. 

 

Целият процес на коучинг е подчинен на идеята да се помогне на дадено лице да се 
осъзнае и да действа, за да повиши своето Равнище на успех. За да правите 
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ефективен и ефикасен коучинг, е необходимо да намерите отговор на следните 
въпроси: 

 

Подготовка на коучинг дискусия 
При неформалните коучинг ситуации, които по принцип са потенциално 
проблематични, се опитайте да устоите на желанието си да решите проблема на 
момента. Дайте си време за размисъл, тъй като по този начин ще избегнете редица 
грешки. Това, че сте си дали време, за да се подготвите, ще Ви се отблагодари в 
бъдеще. 

Когато се подготвяте за коучинг дискусия, помнете, че е препоръчително да започнете 
с внимателно наблюдение. По време на коучинг дискусията би било добре да тествате 
наблюденията и теориите си за съответния човек. 

Преди да проведете коучинг сесията се подгответе за нея като напишете план за 
провеждане на дискусия. Помислете внимателно какво точно искате да бъде 
обхванато в рамките на сесията. Напишете целта на дискусията. Например такава цел 
може да бъде „Да подготвя Тодор да управлява проект 2000“. 

Опишете си какво е необходимо да се направи и защо. Например това може да стане 
по следния начин: „Тодор ще трябва да включи редица участници в изпълнението 
проекта, което все още не е направено. В миналото той не обърна сериозно внимание 
на индивидуалния си план-график.“ 

Изрично запишете какъв е рискът. Примерен текст за това е: „В случай че проект 2000 
не бъде реализиран навреме, рискуваме да изгубим наш ключов клиент.“ 
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След това опишете желаните резултати. Създайте ясна картина на това, които ще се 
случи. Така например можете да напишете следното: „Тодор ще разработи подробен 
план за работа на екипа, всяка седмица ще изпраща напомнящи имейли за 
предстоящите събития по проекта, ще следи изпълнението на индикаторите за 
резултат и напредък, ще разрешава конфликти по план-графика и ще комуникира 
всяка негова ревизия. Проект 2000 ще бъде изпълнен навреме.“ 

Опишете потенциалните проблеми, които могат да възникнат по време на дискусията, 
и начините за справяне с тях. Когато завършите плана си, насрочете  дата и час за 
среща с въпросното лице. 

За всяка една коучинг дискусия, независимо от това дали е формална или не, е 
изключително необходимо да отделите нужното време, за да определите какво точно 
искате да постигнете от коучинга и как възнамерявате да го направите. Един от 
начините да се подготвите за коучинг дискусия е като използвате ръководство за 
планиране.  По-долу е приложен шаблон, по който да се извършва подобно 
планиране.  

Собственото Ви ръководство може да съдържа различни детайли и не е необходимо 
да се придържате стриктно към приложения шаблон. Задължително обаче трябва да 
включите следната информация: 

• ситуации, които изискват коучинг; 
• защо е важен коучингът; 
• желани резултати; 
• потенциални трудности; 
• предвидени действия. 

 

РЪКОВОДСТВО ЗА ПЛАНИРАНЕ НА КОУЧИНГ ДИСКУСИЯ 

Дискусия с: Антон Петров     Дата: 10.05.2014 

Ситуации, в които е необходим коучинг (на базата на Вашите наблюдения): 

Антон ще бъде мениджър „Проекти“, натоварен с изпълнението на проект Х, и ще 
оглави нарочен междуфункционален екип, включващ представители на различни 
отдели. 

В миналото Антон имаше проблеми с постигането на ангажираност и кооперирането с 
членовете на останалите отдели. По-конкретно, той има склонността да третира 
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представителите на компютърния отдел като съперници, които му пречат да постигне 
целите си като мениджър продажби и маркетинг. 

Защо е важен коучингът (какъв е рискът, ако го няма)? 

Ако Антон не успее да постигне коопериране на усилията на всички вътрешни отдели, 
този проект няма да може да бъде завършен и ще бъде изгубен ключов клиент. 

Желани резултати (целите Ви за самата дискусия): 

Антон ще проумее, че е в негов интерес, както и в интерес на компанията, да 
провежда заседания, които насърчават кооперирането на усилията на всички членове 
на екипа му. Освен това, той ще се убеди, че членовете на неговия екип трябва да 
работят заедно и да си сътрудничат, че разбирането на тяхната обща визия и 
разрешаването на конфликтите е в интерес на екипа като цяло. 

Антон ще се ангажира с преодоляването на различията между отделните членове на 
екипа чрез проучване на гледните им точки и съобразяване с техните притеснения. 
Освен това той ще работи и за по-голяма откритост, за споделяне и диалог в рамките 
на екипа. 

 

РЪКОВОДСТВО ЗА ПЛАНИРАНЕ НА КОУЧИНГ ДИСКУСИЯ (продължение) 

Дискусия с: Антон Петров     Дата: 10.05.2013 

Потенциални трудности Методи за справяне 
1. По време на коучинг дискусията Антон 
няма да се съгласи, че в миналото е 
имал проблеми с кооперирането. 
 
 
2. По време на срещите на екипа Антон 
ще отстоява своите идеи и няма да 
приема различни гледни точки. 
 
 
3. Заради предишния си негативен опит с 
Антон, още от самото начало 
представителите на компютърния отдел 
ще бъдат в отбранителна позиция. 
4. Антон няма да има достатъчно време 
за цялостно управление на проекта. 

1. Ще прегледам записите от минали 
дискусии относно постигнатите резултати 
и, ако е необходимо, ще обясня 
проблема на Антон, като му приведа 
примери за минали конфликти. 
 
2. Ще му демонстрирам умения за 
преодоляване на различията чрез 
споделяне и проучване на гледните 
точки. Ще се срещна с Антон и ще му дам 
обратна връзка. 
3. Открито ще споделя притесненията си 
с Антон. Ще му обясня как да преодолява 
всякакъв тип защитни поведения. 
4. Ще обясня на Антон как може да 
делегира някои от отговорностите на 
Силвия. 
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Атрибути на плана за действие: 

(Посочете промените в поведението, които ще обсъдите по време на дискусията. 
Бъдете отворени и към други идеи, породени в хода на дискусията.) 

На първата среща Антон ще използва фасилитаторските техники, които е научил по 
време на обучителния семинар миналия месец. Ще отида на тази среща. Ако Антон 
поиска, ще посетя и следващите срещи. 

Преди първите три срещи Антон ще ми изпрати по имейл дневния им ред. След 
приключване на срещите той ще ми изпрати и протоколите. 

Антон активно ще се опитва да постигне консенсус в груповите срещи, като открито 
обсъжда конфликтите и различните мнения. 

Първоначално след всяка среща, а в последствие – периодично, ще се виждаме с 
Антон, за да обсъдим напредъка и проблемите, с които се сблъсква неговият екип.  

 

 

Провеждане на коучинг дискусия 
Следващата стъпка в процеса на коучинг е провеждането на самата коучинг дискусия. 
Най-вероятно Вашата фирма си има свой собствен модел за коучинг и използва свои 
собствени етикети за различните елементи на коучниг процеса. Независимо от 
конкретните наименования, повечето модели притежават някои общовалидни 
елементи. Една коучинг дискусия може да не протече в указания по-долу порядък, но 
при всяко положение тя ще включва всеки от следващите компоненти. 

Първо е необходимо да изясните целта и значимостта на дискусията. Задавайте 
въпроси и изслушвайте лицето, за да се уверите, че то в действителност разбира 
защо провеждате тази дискусия. 

Второ, помогнете на лицето да разбере какво е направило и какво не и как неговите 
действия водят до конкретни резултати. Опишете поведението му като Ваше 
наблюдение. Това може да стане, като започнете с изречение от типа: „По мои 
наблюдения, правиш ....“. Не забравяйте да обвържете поведението му с целите и 
останалите хора. Кажете нещо от типа: „Ако бях член на този екип, бих си помислил, 
че …“. Бъдете откровени, спокойни и поддържащи. 
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Когато въпросното лице реагира на Вашата обратна връзка, приложете уменията си 
да изслушвате активно и да задавате въпроси, за да направите разяснения. Опитайте 
се да въвлечете човека. Заедно обсъдете начините за справяне със ситуацията. Има 
ли нещо, което да бъде в помощ и може да се направи веднага? Предложете идеи. 
Насърчете лицето да сподели спонтанните си идеи с Вас. Бъдете отворени за 
различни варианти. 

Не е много лесно да е дискутира ситуацията. След това е необходимо да постигнете 
съгласие по отношение на желаните резултати и плана за действие. Планът за 
действие трябва да включва времеви график и измерими индикатори за изпълнение и 
напредък. 

Уверете се, че лицето ще се съгласи да се ангажира с изпълнението на плана. 
Изразете увереността си в него и насрочете следваща среща. 

 

Последващи действия 
Третата стъпка в процеса на коучинг е свързана с провеждането на последващи 
действия. В планираните последващи срещи с лицето трябва да се оцени неговия 
напредък. Попитайте кое е добре и кое не. Използвайте тази информация, за да 
затвърдите позитивния напредък и да продължите да провеждате коучинга само в 
онези направления, в които е необходима още работа. 

Потърсете възможности да провеждате коучинг в ежедневната Ви работа. 
Наблюдавайте човека в действие и му давайте обратна връзка. Наблюденията Ви 
могат да водят до допълнителен коучинг, за да се подобрят неговите резултати. 
Коучингът е непрекъснат процес. 

Във всички коучинг ситуации, независимо от това дали става 
въпрос за предварително насрочена дискусия или се случва по 
време на изпълнението на ежедневните задължения, трябва да 
имате предвид следните три стъпки:  подготовка, дискусия и 

последващи действия. 

Коучингът е интерактивен, колаборативен процес, за който са необходими конкретни 
умения. За да правите ефективен и ефикасен коучинг, е критично важно да 
притежавате (и развивате) пет ключови умения: 
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Наблюдение 
Едно от най-съществените коучинг умения е способността да се провеждат прецизни 
наблюдения. Във всяка коучинг ситуация е важно да започнете с наблюдение върху 
работата и взаимоотношенията в рамките на Вашия екип. Докато извършвате 
наблюдението и набирате данни, можете да пристъпите към тяхната обработка и 
развиването на теории за това, което се случва. Когато мислите по даден проблем, не 
забравяйте да сверите наблюденията си с другите и да тествате теориите си. 

Независимо от това в каква коучинг ситуация се намирате, винаги започвайте от 
провеждането на прецизно наблюдение. Това ще Ви позволи да оцените дали някой 
има готовност да поеме нови отговорности, да анализирате причината за даден 
проблем, да намерите възможности за позитивна обратна връзка и признание. 

Когато прилагате уменията си да наблюдавате, имайте предвид следното: 

• Когато наблюдавате нечие поведение, си задайте въпроса какво точно се прави 
или не по ефикасен начин от въпросното лице. Отговорът Ви ще има отношение 
към въздействието на неговото поведение върху целите и колегите му. Какво е 
влиянието на поведението му върху реализацията на целите и задачите на 
екипа? Какво въздействие оказва то и върху останалите хора? 

• Не забравяйте, че извършвате наблюдение. Правете разлика между наблюдение 
и субективни мнения или предположения. Така например въз основа на 
наблюденията си по време на заседанията на екипа, Христо стига до 
заключението, че Петър има доминиращо поведение, не зачита мнението на 
останалите в групата, поради което се губят множество ценни идеи, предложени 
от колегите му. В случая Христо прави предположения и изразява субективно 
мнение. Ако обаче заяви, че „По време на заседания Петър често прекъсва 
говорещите, колегите му се въздържат от коментари и правят малко 
предложения“, той прави наблюдения върху човешкото поведение. След това 
Христо може да се срещне с колегите на Петър, за да поговорят за евентуалните 
ефекти от наблюдаваното поведение. 
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• Когато наблюдавате и анализирате данни, Вие ще започнете да създавате 
теории за това, което се случва. Потърсете възможности да тествате тези Ваши 
теории. Проверете дали сте прави и допуснете възможността дори да грешите. 
Отчетете всякакъв тип междукултурни въпроси, които могат да Ви помогнат по-
добре да разкриете ситуацията или засегнатия човек. Проучете ситуацията и 
поведението от различни ъгли. Така например наблюдавайте човека в действие. 
Повлияно ли е лицето от някои стресови фактори или непредвидени 
обстоятелства? Ако проблемът е нов, случило ли се е нещо в живота на човека, 
което да е повлияло върху неговата работа? Имайте предвид, че от Вас не се 
очаква да сте терапевт, но би следвало да знаете, че понякога личните 
проблеми биха могли да повлияят върху работата. Преценете кога е подходящо 
да предложите помощ и как да се случи това, без да навлизате в личното 
пространство на лицето.  

• Понякога е добре да обсъдите ситуацията с някой от Вашите доверени колеги, 
за да чуете и тяхното мнение. Направете го по много деликатен начин, така че 
да не се наруши конфиденциалността.  Имайте предвид, че никога не знаете 
дали теориите Ви са били прецизни, докато не обсъдите ситуацията със 
засегнатото лице. 

• Понякога мениджърите допринасят за проблемите на своите подчинете. Задайте 
си въпроса дали случайно Вие не сте част от този проблем. Помислете върху 
следните въпроси: 

„Използвам ли собствените си резултати като еталон за измерване 
производителността на останалите?“ 

Вероятно сте напреднали във Вашата кариера, като си поставяте високи цели и 
постигате забележителни резултати. Допускането, че и останалите ще имат 
идентична мотивация или силни страни е нереалистично и неправилно. 

„Имате ли възможност да слушате? 

Хората често не са наясно от каква помощ се нуждаят или как точно да си я 
поискат. Когато имате възможност, отделете време, за да изслушате активно 
преките си подчинени. 

„Модел ли съм за подражание?“ 

Например, ако смятате, че притежаването на добри умения за слушане е важно 
за култивирането на добрата екипна работа, моделирайте тези умения във 
всеки удобен случай. 

„Трудно ли Ви е да установите кой има проблеми?“ 
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Бъдете наясно със себе си и не позволявайте собствените Ви чувства, като гняв 
или разочарование, да повлияят върху преценката Ви за чувствата на 
останалите и да обезличат Вашите умения за наблюдение и анализ. 

Ефективният коучинг започва с наблюдение, независимо от това 
дали искате да помогнете на някого, за да се усъвършенства, или 

го насърчавате да израства. Извършвайте внимателно 
наблюдение и обвързвайте поведението с неговото въздействие. 

Наблюдавайте, вместо да предполагате или допускате. Тъй 
като анализирате поведение, е добре да се консултирате с 

останалите и да тествате теориите си. Проучете и Вашето 
поведение. Така с течение на времето можете да станете по-

съзнателни и да израснете като наставник. 

По-долу е приведен работен лист за планиране на наблюдение, който би могъл да Ви 
е от полза при провеждането на коучинг спрямо Вашите служители. 

 

РАБОТЕН ЛИСТ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА НАБЛЮДЕНИЕ 

Планиране на наблюдение на подчинени 

Опитайте да наблюдавате Вашите подчинени в колкото е възможно повече работни 
ситуации. Някои предложения за това са: 

• Наблюдавайте ги по време на заседания, на които по принцип присъстват както 
те, така и Вие, или уредете да посетите заседания, на която присъстват само те.   

• Уредете да придружите Вашия подчинен по време на продажбена среща или 
посещение на клиент. 

• Помолете Вашия подчинен да изпраща копия и до Вас на цялата писмена (в т.ч. 
и имейл) кореспонденция по конкретен проект. 

Използвайте приложената по-долу таблица, за да планирате наблюдението на 
няколко Ваши подчинени лица. Записът на първия ред е за илюстрация. 
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ПОДЧИНЕН  СИТУАЦИИ, ПРИ КОИТО МОЖЕ ДА СЕ 
ИЗВЪРШИ НАБЛЮДЕНИЕТО 

АНТОН Заседание за обсъждане на бюджета, 
на които присъстваме и двамата. 

  
 

  
 

 

Наблюдавайте поведението и неговото въздействие 

Когато извършвате наблюдение, се фокусирайте върху конкретно поведение и 
неговото въздействие. Избягвайте предположенията и прибързаните заключения. 
Така например, ако Мария често пъти не изслушва докрай и прекъсва, докато някой 
говори, това е наблюдение. Би било обаче некоректно да се направи заключението, че 
тя не уважава мнението на останалите. 

Използвайте приложената по-долу таблица, за да опишете наблюдаваното поведение 
и неговото въздействие. Записът на първия ред е за илюстрация. 

ПОДЧИНЕН НАБЛЮДАВАНО 
ПОВЕДЕНИЕ 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

АНТОН Антон закъсня за 
заседанието, на 
което се обсъжда 
бюджета, и не си 
носеше бележките. 

Заседанието започна по-късно, а след това 
беше „пришпорено“, заради закъснялото 
изказване на Антон, което, на всичкото 
отгоре, беше и непълно. Не остана 
достатъчно време за адекватна дискусия. 

   
   
 

Тествайте Вашите теории 

След като направите наблюдението върху поведението и неговото въздействие, 
изследвайте възможните причини за проявата на това поведение. Това съвсем не 
означава, че трябва да сте психолог. Помислете за бизнес причините, които водят до 
проявата на съответното поведение на Вашия подчинен. За да не направите погрешно 
заключение, включете поне няколко възможни обяснения за това поведение. 

За всяка Ваша теория трябва да определите как ще я тествате. Това обикновено 
налага да водите конфиденциални разговори с останалите в организацията или с 
Вашия подчинен. 
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Използвайте приложената по-долу таблица, за да формулирате теория за 
наблюдаваното поведение и средства за нейното тестване. Записите имат 
илюстративен характер. 

НАБЮДЕНИЕ ТЕОРИЯ ТЕСТ 
Антон закъсня и беше 
неподготвен за 
заседанието за 
обсъждане на бюджета. 

Антон има твърде много 
работа 

Да се разговаря с 
лидерите на останалите 
екипи, в които е включен 
Антон, за да се разбере 
какви са задълженията му 
към всеки от тях. 
 

Антон закъсня и беше 
неподготвен за 
заседанието за 
обсъждане на бюджета. 

За Антон другите проекти 
са по-приоритетни пред 
бюджета. 

Да се проведе среща с 
Антон, за да се обсъдят 
неговите приоритети и 
работа. 

   
   
 

Обобщение 

Наблюдението има ключово значение за ефективния коучинг, тъй като Вашите 
наблюдения върху поведението на преките Ви подчинени и формулираните на тяхна 
база заключения са основа за последващи коучинг дискусии, за дефинирането на  
цели и в крайна сметка – за оценяването на преките Ви подчинени. 

Наблюдението изисква максимална прецизност и обективност. В тази връзка 
спазвайте следните принципи: 

Наблюдавайте, а не предполагайте. Ограничете Вашите наблюдения до факти и 
действия. 

• Не бъдете психолог. Анализирайте бизнес ситуациите, в които работят Вашите 
подчини, а не самите тях. Фокусирайте се върху наблюдение на поведението и 
неговото въздействие. 

• Избягвайте стереотипното мислене. Формулирайте множество възможни теории 
(обяснения) за проявата на наблюдаваното поведение. Бъдете „отворени“ и към 
други такива. 

• Тествайте теориите си. Обсъдете наблюденията си с останалите мениджъри 
и/или наблюдаваното от Вас лице. Така ще можете да отчете и други аспекти и в 
крайна сметка – да достигнете до ценни прозрения.  

• Наблюдавайте и себе си. Попитайте дали Вашето поведение оказва влияние 
върху прекия Ви подчинен или дали не сте лош пример за него.  
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• Не ограничавайте наблюденията си само до проблемите. Когато забележите, че 
преките Ви подчинени се справят добре с работата си, използвайте повода да ги 
поздравите, наградите или похвалите за това. 

 

Задаване на въпроси 
Провеждането на ефективен и ефикасен коучинг кореспондира и с прилагането на 
умения да се задават въпроси. За да развиете тези умения, е необходимо да 
разберете разликата между различните типове въпроси и техния потенциал да 
генерират определен тип отговори. Това ще Ви позволи да използвате въпросите, за 
да набирате информацията, от която се нуждаете. Именно по този начин ще 
помогнете на наставляваното от вас лице да открие за себе си онова, което 
възпрепятства неговия успех и изисква промяна. 

Едно от нещата, които отличават коучинг диалога от всички останали разговори на 
работното място, е броят и типът на задаваните от мениджъра въпроси. Коучингът 
засяга Нагласата на служителя и никой друг, освен самият той, не може да я промени. 
За да бъде ефективен и ефикасен коучингът Ви, не можете просто да кажете на 
служителя си как да се чувства, как да се ентусиазира, мотивира и пр. Единственият 
начин да му помогнете, за да подобри Нагласата си, а оттук и своето Равнище на 
успех, е като създадете диалог, който го води към осъзнатост и действие. Този диалог 
се създава не чрез казване, а чрез задаване на въпроси. 

За да развиете уменията си да разработвате добри въпроси, е необходимо да 
разберете разликата между отворени, затворени и полузатворени въпроси. 
Използвайте приложената по-долу таблица, за да изберете различията между 
основните типове въпроси, които можете да използвате в различните коучинг 
ситуации. 

ТИПОВЕ ВЪПРОСИ ЦЕЛ ПРИМЕР 
ОТВОРЕН ТИП   
Отвореният въпрос води 
до по-обстоятелствени 
отговори и позволява на 
другото лице да 
контролира разговора. 

Да се насърчи участието 
на лицето в разговора и 
да се провокират по-
обстоятелствени 
обяснения. 
 
Да се изследват 
различните възможности 
и алтернативи. 
 
Да се насърчи 
разглеждането на 

„Как върви проектът?“ 
 
 
 
 
 
„Какво ще се случи, ако 
…?“ 
 
 
„Какво е другото 
възможно обяснение?“ 
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проблема от различни 
ъгли. 
 
Да се проучат чувствата. 
 
 
Да се разкрият скритите 
проблеми 

 
 
 
„Какво мислите за 
решението ни?“ 
 
„При какви условия ще 
поемете този проект?“ 

ЗАТВОРЕН ТИП   
Затвореният въпрос води 
до получаването на 
кратки отговори и 
отговори от типа „да/не“. 

Да се постави фокус 
върху отговора. 
 
Да се потвърди 
разбирането Ви за това, 
което е казало дадено 
лице. 
 
Да се направи учтиво 
искане. 

„Проектът движи ли се по 
определения план-
график?“ 
„Значи критичният 
проблем в случая са 
разходите?“ 
 
 
„Мога ли да Ви включа в 
проекта?“ 

ПОЛУЗАТВОРЕН ТИП:   
Полузатвореният въпрос 
е междинна форма – той е 
фокусиран и конкретен, но 
същевременно насърчава 
поясненията и 
обясненията. 

Да се насърчи 
фокусираният и отворен 
отговор 

„Кои според Вас са трите 
най-важни проблема в 
случая?“ 

 

Изкуството да се прави добър коучинг зависи не само от типа на въпросите, но и от 
тяхната сложност. Имайте предвид, че често пъти най-добри са оказват по-простите и 
по-кратки въпроси (от 5 до 10 думи). В приложената по-долу таблица е представен 
пример за сложно и просто дефинирани въпроси, респ. дълги и кратки въпроси. 

ДЪЛЪГ ВЪПРОС  КРАТЪК ВЪПРОС 
Хипотетично, ако всичко върви добре, 
как би желал да се случат нещата? 
 
Как очакваш да се развие това и какъв 
ще е ефектът му върху проекта? 
 
Позволяваш ли загрижеността ти за 
цифрите да измести желанието ти 
всички от екипа да се разбират 
помежду си? 

Какво искаш? 
 
 
Какво ще ти донесе това? 
 
 
Какво ти пречи? 
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Когато провеждат коучинг, мениджърите задават твърде много 
затворени и не достатъчно отворени въпроси. Положете 
специални усилия, за да зададете повече отворени въпроси. 
Коучингът Ви ще бъде много по-ефективен, ако позволите на 

лицето да участва в разговора. 

Задавайте въпроси, които започват с КАК,КОЙ и КАКВО. Не 
задавайте въпроси, които започват със ЗАЩО.  Не съдете 

служителите си, а бъдете техен партньор при осъзнаване на 
проблема. 

Постарайте се да задавате по-кратки и прости въпроси. 
Изкуството да се прави коучинг не е в това да се задават дълги, 
сложни и добре звучащи въпроси. Изкуството да се прави коучинг 
е в това да се интересуваш от проблемите на служителите и да 

слушаш това, което ти казват. 

 

Активно слушане 
Обикновено хората имат навика да не слушат много добре, докато друг говори. 
Мислите им блуждаят някъде другаде – важен проект, лични проблеми и дори това, че 
наближава времето за обяд. Планират какво да кажат по-късно, вместо да се 
фокусират върху това, което се говори в момента. 

За да проведете ефективен коучинг, е необходимо да притежавате и  умения за 
активно слушане. Активното слушане показва интерес както към говорещия, така и 
към темата, която той коментира. Това дава спокойствие за говорещия, предразполага 
го, кара го да се чувства като у дома си и го насърчава да продължи с разсъжденията 
и коментарите. Активното слушане също така разяснява това, което е казано. Колкото 
повече чуете, толкова повече информация ще имате за ефективен коучинг.  

Когато слушате останалите, се съобразете и с междукултурните проблеми и 
адаптирайте стила си съобразно конкретната ситуация. Независимо от ситуацията, 
целта е да осигурите на лицето комфортна среда и да насърчите комуникацията. 
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Слушате ли активно? По-долу са приложени няколко невербални техники, които е 
добре да съобразите, когато провеждате коучинг: 

• Избягвайте всичко онова, което може да разсее вниманието Ви. Забравете за 
другата си работа. Застанете с лице към човека, който говори в момента, и 
фокусирайте вниманието си. Гледайте към човека, а не към или през прозореца, 
в бележника си и др.  

• Поддържайте зрителен контакт. Това показва, че проявявате интерес към лицето 
и се вълнувате от това, което то говори. 

• Усмихвайте се. Усмивката показва интерес и дава спокойствие на говорещия. 
Когато се изразят конкретни идеи, покажете, че сте разбрали същността им. 

• Кимвайте. Това показва на говорещия, че следвате мислите му и слушате това, 
което говори. 

• Не прекъсвайте говорещия. Изчакайте говорещия да приключи и насочете 
цялото си внимание към дискусията, докато не Ви дадат думата. 

• Отпуснете се. Дръжте тялото си по-свободно и по-спокойно. Седнете по-близко 
до говорещия, за да демонстрирате интерес, но не твърде близо, за да не 
навлезете в личното му пространство. 

• Използвайте естествени движения на тялото. Естествените движения, като 
отпусната поза или усмивка, внушава у говорещия спокойствие и го кара да се 
чувства като у дома си. 

• Използвайте пространството. Неформалните пози и места за сядане осигуряват 
„комфортна зона“ за комуникацията. 

Освен на невербални, можете да разчитате и на вербални техники. 

• Използвайте по-обикновени фрази. Когато е уместно, използвайте кратки изрази, 
като „Виждам…“ и „Да“, за да покажете, че следите, това което се говори. 

• Използвайте по-неформален тон. По този начин се създава една по-дружелюбна 
атмосфера, която насърчава откритостта.   

• Перифразирайте това, което е казано. Повторете това, което току-що е казал 
говорещият, но със собствени думи. По този начин се разяснява това, което е 
казано и се намалява опасността да направите некоректни заключения. 

• Вгледайте се за невербални знаци у говорещия. Движенията, позите, жестовете 
често пъти дават някакъв сигнал. Така например говорещият може да заяви, че 
ситуацията е добра, а кръстосаните му ръце и езикът на тялото му да 
подсказват точно обратното. Физическите знаци не винаги са надеждни, но могат 
да са информативни. 

Наставниците, които имат умения за активно слушане, са склонни да извлекат най-
много от една коучинг дискусия и като цяло са най-добрите наставници. Използвайте 
приложения по-долу въпросник за самооценка, за да определите дали сте активен 
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слушател. Оградете числото в колоната, което в най-голяма степен описва Вашите 
навици да слушате. 

Когато някой говори, … Обикновено Понякога Рядко 

… обмислям как да му отговоря. 1 3 5 
… поддържам зрителен контакт с него. 5 3 1 
… си водя бележки, когато е 
необходимо. 5 3 1 

… обръщам внимание на чувствата, 
които влага в думите. 5 3 1 

… си мисля за други неща. 1 3 5 
… стоя с лице към него. 5 3 1 
… следя за невербални знаци от негова 
страна (жестикулации, изражения на 
лицето и пр.). 

5 3 1 

… го прекъсвам, за да изразя мнение. 1 3 5 
… вниманието ми е ангажирано с други 
мои текущи дела. 1 3 5 

… изслушвам какво точно казва, без да 
си правя някакви незабавни изводи, 
заключения и оценки за това. 

5 3 1 

… му задавам въпроси, за да получа 
допълнителна информация, и го 
насърчавам да продължи разговора. 

5 3 1 

… повтарям това, което е казал с мои 
думи, за да се уверя, че правилно съм 
разбрал нещата. 

5 3 1 

ОБЩО брой точки по
 отделни позиции:    

    

Сумарен брой точки за всички позиции:  
  

   

 

Определете Вашия профил, съобразно сумарния брой точки, които сте получили по 
всички позиции. 

Точки Профил 

От 44 до 60 точки Вие сте активен слушател. 

От 28 до 43 точки Вие сте добър слушател, но има какво още да се желае. 

От 12 до 27 точки Трябва да насочите усилията си към подобряване на 

уменията Ви за слушане. 
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Не забравяйте, че за да слушате активно, можете да използвате 
следните невербални техники: да избягвате всичко онова, което 

може да разсее вниманието Ви; да се усмихвате; да не 
прекъсвате говорещия; да се отпуснете. Към арсенала с техники 

за активно слушане можете да добавите и някои вербални 
трикове, като: използване на по-неформални и обикновени фрази, 
използване на приятелски тон и перифразиране на казаното. 

Оглеждайте се за невербални сигнали. 

Активното слушане поставя говорещия в една по-комфортна и 
спокойна среда и насърчава комуникацията. Когато направите 

тези неща, ще чуете много повече и ще бъдете по-информирани. 
А добрата информираност е от съществено значение за 

ефективния коучинг. 

 

Даване на обратна връзка 
Даването на обратна връзка е съществена част от коучинга. Това осигурява 
възможност на хората да се погледнат от друг ъгъл. Ако е направена по правилния 
начин, обратната връзка играе ролята на огледало. Тя позволява на хората да видят 
своето поведение през погледа на останалите. 

Даването на обратна връзка е начин, по който можете да помогне на дадено лице да 
помисли за промяна в своето поведение. Обратната връзка е най-полезна тогава, 
когато е част от регулярен, непрекъснат диалог между Вас и лицето, на което сте 
наставник. 

Най-често обратна връзка се дава само, за да се каже на хората какво не правят както 
трябва или как биха могли да го подобрят.  Но като мениджър, трябва да давате и 
позитивна, окуражаваща обратна връзка, като не пропускате да казвате на хората, че 
се справят добре. Позитивната обратна връзка има съществено значение. Тя 
подсказва на хората как да се да възползват от силните си страни и ги мотивира да 
развиват своя потенциал. 



57Как се прави ефективен и ефикасен коучинг?
 

Независимо от това дали давате позитивна или негативна обратна връзка, за да 
подобрите Вашия коучинг, е препоръчително да съблюдавате приложените по-долу 
препоръки: 

• Фокусирайте се върху поведението и последиците от него. Опишете както 
действията, така и наблюдаваното въздействие, което тези действия имат върху 
целите и останалите хора. Така например не е уместно да кажете: „Не работиш 
достатъчно“. Вместо това е много по-удачно да кажете: „Когато се забавиш с 
изпълнението, ще има последици и върху останалите. Ще се наложи да си 
коригират план-графиците и в крайна сметка е възможно да не се успеем да 
влезем в срок“. Или вместо да казвате: „Свършил си голяма работа“, е по-добре 
да кажете: „По време на презентацията много добре успя да завладееш 
аудиторията. Участниците се включиха в дискусията и дадоха ценни идеи, което 
ще ни е от полза за по-доброто обслужване на клиентите“. 
Когато описвате поведението на лицето и неговото въздействие, избягвайте 
осъдителния тон, тъй като той поставя хората в защитна позиция. Например 
вместо „Вие сте груб и се опитвате да доминирате“, можете да кажете „Вече 
няколко пъти ме прекъсвате, което ме кара да мисля, че идеите ми не са важни 
за Вас“. 

• Бъдете откровени. Давайте обратна връзка с намерението да помогнете на 
човека да се подобри. Обратната връзка е полезна, когато зад нея стоят 
мотивацията и искреното Ви желание да помогнете. Не давайте обратна връзка 
просто, защото така Ви е казал някой или просто за Ваше успокоение, че сте го 
направили. Давайте обратна връзка, защото истински желаете да помогнете на 
човека. Обратната връзка е конструктивна, когато е окуражаваща и в помощ на 
лицето, което я получава.   

• Бъдете реалистични. Фокусирайте обратната си връзка върху онези неща, 
които са под контрола на лицето, на което я давате. Например, ако поради 
непредвидени обстоятелства се забави изпълнението на проекта, обяснете как с 
едно по-добро планиране биха могли да се минимизират ефектите от подобни 
ситуации. 

• Давайте обратна връзка често и навреме. Регулярно даваната обратна 
връзка е много по-полезна от епизодичната. Освен това най-добрата обратна 
връзка е тази, която се дава непосредствено след проявата на поведението. В 
някои ситуации обаче се налага да изчакате, за да стихнат емоциите, или за да 
се появи по-подходящ момент за това. 

• Давайте обратна връзка, която засяга конкретни действия. Това особено 
важи, когато се дискутира някакъв проблем. Много хора трудно приемат 
негативната обратна връзка. Но, ако обратната връзка, която давате, е 
фокусирана върху конкретното поведение, което е проблематично, на лицето ще 
му бъде много по-лесно да се вслуша в коментарите Ви и да разбере какво 
точно трябва да промени. 
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• Давайте обратна връзка, която е описателна. Използвайте думи, с които 
можете да опишете жива картина на дейности и действия. Опишете това, което 
виждате и чувате. Много по-полезно ще е да опишете наблюденията си, 
отколкото да се опитвате да обясните мотивите и чувствата си.  

• Уважавайте исканията. Въпреки че не трябва да изчаквате някой да Ви поиска 
обратна връзка, имайте предвид, че много по-вероятно е да я приемат присърце 
хората, които искат обратна връзка, отколкото тези, които не я искат. 

• Бъдете конкретни. Избягвайте по-общите и размити понятия, които 
нееднозначно описват дискутираното от Вас поведение. Вместо „Свършихте 
много добра работа“, можете да кажете „Много добре успяхте да ангажирате 
аудиторията с въпросите си“.  

• Бъдете ясни и еднозначни. Не смесвайте ключовите си постановки с излишни 
идеи. Представяйте нещата по опростен начин. След това правете разяснения 
на това, което е чуто или разбрано. Например след като дадете обратна връзка 
помолете събеседника си да перифразира със свои думи това, което сте казали. 
Чули ли е това, което сте възнамерявали да му кажете? 

Полезната обратна връзка е навременна, дескриптивна и 
конкретна, фокусирана е върху поведението и последиците от 
него и е еднозначна и искрена. Тя е от  съществено значение за 

ефективния и ефикасен коучинг. 

Получаване на обратна връзка 
За ефективния коучинг са много важни не само уменията за даване, но и за 
получаване на обратна връзка. Наставниците, които могат да поискат и анализират 
обратна връзка за себе си: 

• служат като модел за подражание на онези, на които искат да дадат обратна 
връзка; 

• научават повече за успеваемостта на прилаганите от тях управленски стратегии 
и тактики; 

• създават атмосфера на доверие и колаборативно учене. 

Използвайте приложената по-долу таблица, за да разберете как да получите и да 
анализирате обратната връзка. 
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Указания Пример 

1. Поискайте конкретна дескриптивна 

информация. 

 „Какво направих или казах, че остана с 

впечатлението, че не се вслушам 

внимателно в направените по време на 

заседанието предложения?“ 

2. Помолете за разяснения без да 

поставяте лицето в защитна позиция. 

„Би ли ми дал пример?“ 

3. Поискайте да Ви дадат както негативна, 

така и позитивна обратна връзка. 

Слушайте с отворено съзнание.  

„Можеш ли да се сетиш за нещо, което 

могат да направя по-добре, за да се 

помогне на този процес?“ 

4. Насърчете хората да избягват да 

ползват оценъчни или емоционално 

натоварени понятия. 

„Каза, че често пъти съм непреклонен. 

Какво казах или направих, за да останеш 

с подобно впечатление?“ 

5. Избягвайте отбранителните позиции. 

Правете коментари и оправдавайте 

действията си, само ако някой Ви е 

помолил за това. Вие получавате обратна 

връзка, не оценка.  

„Чух какво казахте и Ви благодаря за 

обратната връзка“. 

6. Ако прецените, че сте достигнали 

предела на възможностите си ефективно 

да анализирате обратната връзка (най-

вече негативната), нека отсрещната 

страна го разбере. 

„Преди да продължим, ще обобщя това, 

което каза. Може ли да продължим 

утре?“ 

7. Помислете за това как бихте могли да 

избегнете настъпването на негативни 

ситуации. Ако нямате идеи, помолете 

събеседника си да Ви даде някакви 

предложения. 

„Можеш ли да ми кажеш как могат в 

бъдеще да се избегнат подобни 

недоразумения?“ 

8. Водете си бележки, когато получавате 

обратна връзка. 

„Искам да си запиша някои неща, за да не 

ги забравя.“ 
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Постигане на съгласие 
Важна цел на коучинга е да се постигне съгласие по отношение на плана за действие 
с лицето, спрямо което се прилага коучингът. Планът за действие описва конкретните 
промени, които трябва да настъпят в поведението на дадено лице. Веднъж след като 
се постигне съгласие по отношение на плана за действие, трябва да убедите Вашия 
пряк подчинен да се ангажира с неговото изпълнение. Планирайте и последващи 
срещи, за да оцените напредъка. 

Как се постига съгласие? 

Първо се опитайте да въвлечете човека в дискусията. Задавайте отворени въпроси. 
Насърчавайте те го да споделя своите мисли и да дава препоръки. Не налагайте 
решение. Вместо това се опитайте да постигнете съгласие по отношение на желаните 
цели, а също и по отношение на плана за действие за тяхната реализация. 

Постигането на съгласие не винаги е лесна задача. За много хора е трудно да 
приемат негативната обратна връзка. Като имате предвид този факт, в случая е много 
уместно да използвате „сандвич“ техники, като вградите негативната обратна връзка 
между две искрени, позитивни съобщения. 

Някои хора, когато получат негативна обратна връзка за своето поведение, са склонни 
да отрекат съществуването на проблема. Ако се случи подобно нещо, е необходимо 
да постигнете баланс между желанието си да се заемете с проблема и стремежа да 
поддържате добри професионални взаимоотношения с това лице. Постигането на 
подобен баланс е трудно нещо. Често и двете страни се опитват да избягат от 
проблема – наставникът се оттегля, за да не разруши добрите си работни 
взаимоотношения, а лицето най-вероятно няма повече да повдигне въпроса. Имайте 
предвид обаче, че като наставник отговорността да се справяте с проблемите е Ваша. 
Нищо няма да се получи, ако просто избягвате проблемите. 

За постигането на съгласие можете да използвате два базови подхода: пряк и непряк. 
При прекия подход директно засягате проблема. При непрекия подход дискутирате 
релевантни въпроси и постепенно се насочвате към целта.  

Кой подход да използвате? Зависи от това как ще реагира прекият Ви подчинен на 
обратната връзка. 

Кога да заложите на непрекия подход? 

За хората, които възприемат обратната връзка като критика, е по-уместно да 
прилагане непрекия подход. С тях е уместно първо да обсъдите проблемите, с които 
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са се сблъскали и да отбележите колко много цените тяхната работа. След това е 
добре да дискутирате проблема, който сте наблюдавали, като го опишете максимално 
конкретно от гледна точка на целите и влиянието върху останалите. Изразете 
увереността си в способността на лицето да направи необходимите промени за 
решаването на проблема. Намерете правилния баланс. Искате лицето да се отнесе 
сериозно към ситуацията, но същевременно не искате и да го обезсърчавате или да го 
загубите. 

Кога да заложите на прекия подход?  

В случаите, когато дадено лице не реагира на обратната връзка или не полага усилия 
да промени поведението си, е необходимо да сте много по-категорични. Спокойно и 
ясно му обяснете как и защо трябва да промени поведението си. Окажете му подкрепа 
и се уверете, че лицето разбира сериозността на проблема и последствията, в случай 
че не се промени. И тук е необходимо да намерите правилния баланс. Налага се да се 
конфронтирате с човек, който не осъзнава последиците от своето поведение. 
Същевременно обаче искате да го окуражите, да запазите доверието му и да не 
попречите на бъдещата работа с него. 

За съжаление някои от проблемите не могат да бъда решени. Ситуацията може да се 
окаже твърде сериозна или по някаква причина можете да не успеете да реализирате 
ефикасен коучинг на лицето, което генерира проблема. В тези случаи организацията 
Ви си има собствени политики и процедури за отстраняване на служителя от 
позицията. Трябва да познавате необходимите формални стъпки и правни въпроси. 
Колкото и трудно да е това, не избягвате подобна ситуация. Колкото повече отлагате 
решаването на проблема, толкова по-дълго ще се наложи работната Ви група да 
оперира под равнището на своя потенциал. 

В повечето от коучинг ситуациите можете да постигнете съгласие по отношение на 
целите и плана за действие и да получите нужната ангажираност. След това е 
необходимо да планирате последващите срещи, за да оцените напредъка в 
постигането на общите Ви цели. 

Веднъж когато лицето приеме необходимостта от промяна в поведението си, можете 
да пристъпите към съвместното разработване на стратегия за постигането на тази 
промяна. Простото налагане на определен курс на действие може да се окаже 
непродуктивно и дори вредно за коучинг взаимоотношенията. Сами ще се убедите, че 
повечето от служителите, които са съгласни, че се нуждаят от промяна, ще поискат да 
работят с Вас, за да определите заедно естеството на тази промяна. 
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План за действие 

Целта на коучинг дискусията е да се постигне съгласие по отношение на плана за 
действие. Веднъж след като обсъдите поведението на Вашия служител и влиянието 
му върху групата и нейните цели, можете да пристъпите към дискутирането на 
необходимите промени или нов тип поведение. Настоявайте да получите информация 
от Вашия пряк подчинен. Планът за действие е нещо, с което той трябва да се 
ангажира. 

Използвайте приложената по-долу таблица, за да скицирате Вашия план за действие. 
За всяко планирано от Вас действие посочете как ще измерите успеха и датата, до 
която ще направите преглед на напредъка. Бъдете максимално конкретни, тъй като 
това ще Ви гарантира възможно най-голям успех. 

ДЕЙСТВИЕ, КОЕТО СЕ 
ПРЕДПРИЕМА 

ИЗМЕРИТЕЛИ НА 
УСПЕХА 

ПРЕГЛЕД НА 
НАПРЕДЪКА 

   
   
   
   
 

Когато постигнете съгласие по плана за действие, планирайте и следващите си срещи 
и заседания. 

 

РАБОТЕН ЛИСТ ЗА ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ 

Използвайте приложения по-долу работен лист, за да организирате Вашата оценка на 
напредъка на дадено лице по отношение на плана за действие, по който сте 
постигнали съгласие в рамките на коучинг дискусията. След като попълните шаблона 
на план за действие, можете да пристъпите към пренасянето на неговите атрибути в 
този работен лист. 

Цел (от плана за действие): 
 

Измерител на успеха: 

Наблюдения: 
 

Оценка: 

Следващо действие: 
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Оценка на коучинг сесията 
След приключването на коучинг сесията използвайте приложения по-долу инструмент, 
за да оцените нейната ефикасност, а също и да прецените какви подобрения трябва 
да се направят за следващата сесия. 

Какво работи? Какво би могло да бъде подобрено? 

Взаимоотношения:  

Пример: Наблюденията са потвърдени.  

Процес:  

Резултати:  

 Пример: Необходимо е за сесията да се 

предвиди повече време, за да може да се 

разработи план за действие. 

 

ЧЕК-ЛИСТ ЗА САМООЦЕНКА НА НАСТАВНИКА 

Въпросите по-долу засягат уменията и качествата, които трябва да притежава едно 
лице, за да бъде ефективен наставник. Използвайте този инструмент, за да прецените 
собствената си ефективност като наставник. 

Въпрос Да Не 

Проявявате ли интерес към кариерното развитие, а не просто към 

краткосрочната резултатност?  

  

Осигурявате ли както подкрепа, така и автономност?   

Поставяте ли високи, но достижими цели?   

Служите ли като модел за подражание?   

Обсъждате ли бизнес стратегиите и очакваното поведение като 

основа за поставяне на цели? 

  

Работите ли с лицето, на което сте наставник, за да изведете заедно 

алтернативни подходи или решения? 

  

Преди да дадете обратна връзка, извършвате ли внимателни и 

лишени от пристрастия и субективизъм наблюдения на лицето, на 

което сте наставник?  

  

Разграничавате ли наблюденията от субективните мнения и 

предположения?  
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Тествате ли теориите си относно поведението на лицето преди да ги 

приложите? 

  

Внимавате ли да не прилагате собствената си продуктивност като 

стандарт за оценка на останалите? 

  

Успявате ли да фокусирате вниманието си и да се абстрахирате от 

нещата, които могат да Ви разсеят, докато някой Ви говори? 

  

Използвате ли някакъв метод (например перифразиране) за 

разясняване на това, което е казано по време на дискусията? 

  

Използвате ли вербални и невербални сигнали, за да окуражите 

говорещия по време на разговорите? 

  

Използвате ли отворени въпроси, за да насърчите свободния обмен 

на идеи и информация? 

  

Давате ли конкретна обратна връзка?   

Давате ли навременна обратна връзка?   

Давате ли обратна връзка, която е фокусирана върху поведението и 

неговите последици (а не върху неясни и общи мнения и препоръки)? 

  

Давате ли както позитивна, така и негативна обратна връзка?   

Опитвате ли се предварително да се подготвите за коучинг 

дискусията? 

  

Следите ли  коучинг дискусията, за да се уверите, че прогресът се 

случва, както е заложено по план?  

  

Общо:   

 

Когато притежавате тези характеристики и използвате тези стратегии, хората ще Ви 
вярват и ще Ви оказват професионална и персонална подкрепа. Ако на повечето от 
въпросите сте отговори с „Да“, Вие най-вероятно сте ефективен наставник. Ако на 
някои или на повечето от въпросите сте избрали отговор „Не“, е добре да помислите 
как бихте могли допълнително да развиете коучинг уменията си. 
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Какво е важно да запомните? 
Ефикасността и ефективността на провеждания от Вас коучинг зависи от Вашите 
умения. Затова не забравяйте:  

Когато наблюдавате … 

• отделете време за внимателно наблюдение; 
• не правете допускания и прибързани заключения; 
• разграничавайте наблюденията от субективните мнения и преценки; 
• обърнете внимание на влиянието, което има поведението на лицето върху 

целите и останалите хора; 
• проверете дали не сте част от проблема; 
• проверете теориите си; 
• винаги разговаряйте със засегнатия човек. 

 

Когато слушате и задавате въпроси … 

• предразположете слушателя; 
• демонстрирайте интерес и разбиране; 
• поддържайте зрителен контакт; 
• избягвайте всичко, което може да Ви разсее; 
• задавайте отворени въпроси, за да наберете необходимата Ви информация; 
• не прекъсвайте говорещия; 
• предложете подкрепа; 
• изслушайте внимателно идеите и притесненията на хората; 
• перифразирайте и изяснете това, което е казано; 
• следете за невербални сигнали и обърнете внимание на езика на тялото. 

 

Когато давате обратна връзка: 

• давайте обратна връзка, която е навременна, конкретна, описателна, 
еднозначна и провокирана от искреното Ви желание да помогнете; 

• фокусирайте се върху наблюдаваното поведение и неговите ефекти върху 
останалите (както върху колегите на засегнатото лице, така и върху клиентите); 
много по-лесно се приема негативна обратна връзка, която е фокусирана върху 
конкретно поведение; 

• давайте и позитивна обратна връзка; за хората е важно да разберат и кои са 
техните силни страни. 
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За хората, които са склонни да възприемат обратната връзка като критика: 

• прилагайте непряк подход; 
• акцентирайте върху успешно преодолените проблеми и колко много се цени 

тяхната работа; 
• опишете проблема с обективни понятия; 
• изразете увереност в способността им да решат проблема. 

 

За хората, които не реагират на обратната връзка … 

• прилагайте предимно пряк подход; 
• спокойно и ясно обяснете как и защо е необходимо да се промени тяхното 

поведение; 
• обяснете какви са последствията, лицето не извърши промяна в поведението си; 
• насърчете лицето да поеме отговорност за решението. 

 

За да създадете план за действие и да постигнете съгласие по него … 

• въвлечете лицето в дискусията; 
• обсъдете проблемите, с които се е сблъскало лицето, и покажете, че цените 

неговата работа; 
• помолете лицето да сподели своите притеснения, идеи, предложения и 

решения; 
• заедно опишете конкретните промени в поведението, които е необходимо да 

претърпи лицето; 
• превърнете желаните резултати в план за действие и постигнете ангажираност; 
• изразете увереността си в способността на лицето да изпълни плана; 
• планирайте последващи действия. 
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Най-често задавани въпроси при 
коучинга 
 

Въпрос 
Как да съвместя коучинга в натоварения график? 

Отговор 
Мениджърите често нямат много време и са принудени да се фокусират предимно 
върху краткосрочните резултати, докато коучингът изисква време и внимателно 
обмисляне. В бързопроменящия се и конкурентен свят, в който живеем, без коучинг 
просто е невъзможно. Основното предизвикателство през мениджмънта е да разшири, 
развие и задържи най-талантливият персонал. В качеството Ви на наставник Вие 
развивате най-ценния ресурс – хората, което осигурява дългосрочни ползи на Вашата 
организация. Коучингът е не просто бизнес отговорност, той е и необходимост.  

Когато на развитието на талантите се гледа като на важен приоритет, Вие ще се 
опитате да търсите различни възможности за коучинг, дори в ежедневните дейности. 
Някои коучинг дейности изискват много внимателно планиране. Други се реализират 
неформално. Коучингът може да се окаже напълно нова дейност за Вашата компания. 
Разговорите и срещите, които провеждате с преките си подчинени, могат да се 
превърнат в част от коучинг процеса. А дългосрочната полза? Тези, спрямо които 
провеждате коучинг, ще поемат нови отговорности. 

 

Въпрос:  
Не се чувствам много комфортно, когато провеждам коучинг. Какво да направя?  

Отговор: 
За да бъдете добър наставник, е необходимо да потърсите възможности за 
собственото си развитие. Добър старт е да се включите в обучителен семинар за 
придобиване на необходимите за провеждане на ефективен и ефикасен коучинг 
умения. Когато научите и упражните застъпените в него коучинг умения, си задайте 
въпроса кои от тях владеете и къде е необходимо да се усъвършенствате. 

За коучинга под формата на въпроси и отговори.
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Изследванията сочат, че хората, които имат по-голям опит в коучинга, го прилагат по-
добре. Задайте си като цел да използвате всяка възможност да практикувате коучинга. 
Най-добрият начин да го научите, е да го прилагате. Когато провеждате коучинг, е 
уместно да помислите и затова как се справяте с това. Помислете кое работи и кое би 
могло да работи по-добре. 

По време на коучинг дискусиите се подгответе и бъдете отворен към обратната 
връзка, която по принцип се преглъща трудно. Ако разглеждате критичната обратна 
връзка като възможност, ще можете да използвате коучинга, за да усъвършенствате 
уменията си на мениджър и наставник.    

 

Въпрос:  
Мога ли да използвам един и същ подход спрямо всички лица, на които съм 
наставник? 

Отговор: 
Не съществува един-единствен правилен подход за провеждане на коучинг. Хората, 
на които сте наставник, имат различни стилове на учене. Така например някои хора 
учат чрез четене. Ако дадено лице учи най-добре чрез правене на нещата, 
идентифицирайте задачата, която ще осигури възможност за развитие. Ако друго лице 
учи най-добре чрез примери, предложете подходящ модел за подражание. Трябва да 
се научите да адаптирате обратната връзка и плановете на действие, така че да 
съответстват на всяко лице, спрямо което прилагате коучинг. 

Друго предизвикателство е да провеждате коучинг на лица, които са различни от Вас. 
Представете си, че Вашият пряк подчинен е по-възрастен от Вас или има по-голям 
трудов стаж във фирмата. Въпреки че това би могло да се окаже проблем за коучинга, 
можете да превърнете това ограничение във възможност. Разглеждайте колегата си 
като актив, който може да Ви дава ценни съвети, или го помолете да поеме проекта. 
Независимо от коучинг ситуацията, въздържайте се от това да правите 
предположения и прибързани заключения за хората, които се различават от Вас. 
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Въпрос:  
Как мога да променям коучинг подхода си? 

Отговор: 
Няма двама души, които да са еднакви. Така е и с коучинг ситуациите. При това 
положение е необходимо да променяте коучинг подхода си, за да се приспособите към 
ситуацията или човека, спрямо когото го прилагате.  

Важно е на коучинга да се гледа като на дейност, която варира от „ръководене“ към 
„подпомагане“. Когато ръководите хора, Вие им давате конкретни инструкции или 
отговори. При подпомагането Вие им помагате да намерят техните собствени 
решения на проблемите. Ролята на наставника не е да има всичките отговори и 
винаги да предлага решение. 

Какво ще изберете (ръководене или подпомагане), зависи от това, което искате да 
постигнете. Понякога дори се използва комбинацията от двете. Помислете за 
конкретна ситуация, човек, желан резултат и изберете подходящия подход или 
комбинация от подходи. 

И при двата подхода се използват едни и същи коучинг умения. Преди да помогнете 
на останалите, Вие се нуждаете от информация. И при двата подхода трябва да 
наблюдавате и да оцените потребностите, да слушате активно, да задавате въпроси и 
да проверите дали всичко е разбрано и се интерпретира коректно. И при двата 
подхода трябва да представите информацията ясно и точно, да дадете конкретна 
обратна връзка, да постигнете съгласие по отношение на плана за действие и да 
планирате последващи действия. 

 

Въпрос:  
Кога да давам на хората решения и отговори? 

Отговор: 
Когато давате на хората решения и отговори, Вие ръководите и поемате 
управлението. Като капитана на кораба, който определя курса и след това дава 
инструкции на екипажа, Вие разпространявате информация и давате указания. 

Можете да прилагате подхода на ръководене спрямо новите служители, за които е 
важно да разберат Вашата бизнес стратегия, или спрямо служителите, които трябва 
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да развият уменията си във Вашата експертна област. Можете да използвате този 
подход, за да обясните приложимостта на дадено решение или да разкриете най-
бързия начин за изпълнението на дадена задача. Във всеки от тези случаи Вие 
разпространявате Вашата експертиза, прозрения и решения.  

 

Въпрос:  
Кога да помагам на хората да намерят свое собствено решение? 

Отговор: 
Когато помагате на хората да намерят решение, Вие играете ролята на фасилитатор 
или съветник, а не давате конкретни инструкции. В случая Вие не давате решения, а 
помагате на останалите да намерят своя собствен път за изпълнение на задачите или 
за решаване на проблемите. 

Можете да използвате подхода на подпомагане, когато искате да формирате 
самочувствие и самоуважение. Например, когато човек моли за помощ, можете да 
изразите увереността си, че той е в състояние да намери свое собствено решение. 
Когато провеждате коучинг спрямо лица с нови отговорности, трябва да ги насърчите 
да навлязат в работата. Ако им позволите да се учат от грешките си, гледайте да 
успеете да запазите баланса между осигуряването на възможност за учене и 
поддържането на необходимото качество. 

 

Въпрос:  
Как да разбера дали съм част от коучинг проблем? 

Отговор: 
Когато провеждате коучинг спрямо лице, за което смятате, че допринася за конкретен 
проблем, опитайте се да анализирате внимателно и собственото си поведение. 
Помислете дали не е възможно и Вие да сте причина за проблема. Как преценявате 
човека – по Вашите собствени стандарти ли? Дали случайно не пропускате да давате 
и положителна обратна връзка, а не само отрицателна? Разочаровани ли сте, че се 
налага да се справите с проблема, когато имате и много друга работа? Ако това е 
така, дали Вашето разочарование не пречи на способността Ви да провеждате 
ефективен коучинг? Проверката на действителността може да се окаже от полза. 
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Колкото по-добре познавате собствените си потребности от развитие, толкова по-
добър мениджър и наставник ще бъдете. 

 

Въпрос:  
Има ли конфликт между оценяването и коучинга на хора? 

Отговор: 
Ролите на оценител и наставник са взаимосвързани. Като оценител Вие преглеждате 
изпълнението. Като наставник Вие търсите начини да помогнете на останалите да 
израснат и да се подобрят. Тази комбинация може да се окаже сложна за онези, 
спрямо които провеждате коучинг, и някои от преките Ви подчинени могат да допуснат 
грешки и слабости само от страх, че всяка грешка от тяхна страна ще се отрази върху 
оценката им за изпълнение. Ако достатъчно хора се чувстват по подобен начин, няма 
да имате ясна картина за това, което се случва около Вас. Това може да се отрази и 
върху способността Ви да постигате груповите цели.  

За да се справяте успешно с ролята на оценител и наставник, е необходимо да 
създадете атмосфера на доверие. Служителите се нуждаят от помощ и учат най-
добре от мениджъри, които проявяват интерес към дългосрочното им развитие и им 
осигуряват едновременно подкрепа и автономност. Служителите са отворени към 
мениджърите, на които имат доверие. Доверието опосредства коучинга, но и самият 
коучинг увеличава доверието. Доверието е в основата на ефективния коучинг. 

 

Въпрос:  
Кои са някои от най-често срещаните грешки, които мога да избегна? 

Отговор: 
Това, което не трябва да се прави, е: 

• Не комуникирайте твърде много с дадено лице и не го затрупвайте с 
информация. В желанието си да помогнете, е много лесно да прекалите с 
коучинга. 

• Не обсъждайте лични неща или мотиви. Вие не сте психолог, а и това не се 
очаква от Вас. Вместо това се фокусирайте върху конкретното поведение и 
последиците от него. 
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• Не избягвайте трудните въпроси. Трудно е да се изправите срещу проблемите, 
но решаването им е от съществено значение. 

 

Въпрос:  
Колко време да отделя на всеки от етапите на коучинг процеса? 

Отговор: 
Няма универсално правило. Това зависи от конкретната ситуация. Понякога е 
достатъчно да зададете само един или два въпроса и да решите проблема. Една 
коучинг дискусия може да отнеме няколко минути, но е възможно да продължи и час. 
Важното е обаче да си отделите нужното за това време. Без значение колко време ще 
Ви отнеме това, не пришпорвайте нещата.  

 

Въпрос:  
Какво да правя, ако нещата станат твърде емоционални? 

Отговор: 
Това е строго индивидуално. Запомнете, че ние сме емоционални същества и колкото 
и да ни се иска, не можем просто ей така да откъснем от нас емоциите си. Това просто 
не е възможно. По време на една коучинг дискусията хората могат да преминат през 
различни емоционални състояния – да се ядосат, да се натъжат или да се зарадват. 
От ключово значение в случая е да им позволите да почувстват емоцията си. Въпреки 
че има много малка вероятност една коучинг ситуация да стане твърде емоционална и 
това е един нереалистичен страх за повечето мениджъри, ако все пак се случи, 
поемете дълбоко въздух и си напомнете, че лицето може изцяло да се грижи за себе 
си. Не трябва да поправяте нищо, в т.ч. и неговите емоции. След това попитайте 
лицето как е, как се справя, иска ли почивка, в помощ ли му е коучингът. Останете 
спокоен и позволете на служителя си да реши какво да прави.  

 

Въпрос:  
Как да разбера, че има някакъв ефект от коучинга ми? 
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Отговор: 
Когато видите, че хората се променят, така ще разберете, че коучингът Ви работи. 
Дръжте очите си широко отворени и наблюдавайте хората. Дайте им да разберат, че 
забелязвате и се радвате за техния прогрес. Попитайте ги как се чувстват. Опитвайте 
се да намирате както големите, така и малките стъпчици, които са направили 
служителите Ви. Дайте уверение и подкрепа и обезпечете действията на служителите 
си, като ги държите отговорни. Когато видите, тогава ще разберете. 

 

Въпрос:  
Мога ли да прилагам коучинг, за да направя една добра ситуация още по-добра? 

Отговор: 
Да, разбира се. Запомнете, че понякога голямата Нагласа може да помогне на хората 
да постигнат високо Равнище на успех, независимо от по-ниската им Пригодност или 
липсата на Разполагаеми ресурси. По тази причина би било добра идея да 
наставлявате и служители, които имат добра Нагласа към конкретна задача, като по 
този начин ще им помогнете да постигнат едно по-високо Равнище на успех. С 
помощта на коучинг можете да накарате дори добрите служители да станат още по-
добри. Той не се прилага единствено и само за справяне с проблемите на 
служителите. Коучингът е блестящ начин да направите доброто представяне още по-
добро. Той е начин за усъвършенстване. 
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Типични коучинг ситуации 
Има множество работни ситуации, с които всеки един от Вас се е сблъсквал в един 
или друг момент, и които налагат провеждането на коучинг. По-долу ще намерите 
списък с въпроси, които ще Ви помогнат при провеждането на коучинг дискусия, 
посветена на следните проблеми: 

• междуличностни проблеми; 
• мотивация; 
• управление на времето; 
• справяне с конфликти; 
• възможности за развитие; 
• баланс между личен и професионален живот; 
• конфликт на приоритети; 
• делегиране; 
• повишаване на увереността. 

 

Междуличностни проблеми 
Установяване на първопричината 

1. До какво ще доведе, ако не успеете да се справите с този проблем? 
2. Какво трябва и какво не трябва да се каже? 
3. С какво сте допринесли за проблема? 
4. Каква е действителна причина, поради която работата Ви с този човек е 

затруднена? 
5. Какъв е проблемът, един пласт под този на повърхността? 
6. Какво би казал, че се случва в тази ситуация най-добрият Ви приятел? 

• Това е един от начините, по който може да се погледна на тази ситуация. 
Посочете други трима души. Какво би казал всеки от тях, че се случва в 
конкретната ситуация? 

7. От какво най-много Ви е страх в тази ситуация? 
8. Дайте увереност: Как в момента лицето разширява своята комфортна зона? 
9. Какво Ви пречи да се справите с въпросното лице? 
10. До колко тази ситуация не съответства на това, което искате да бъдете като 

човек? 

Какво е необходимо да се знае при провеждането на коучинг дискусия? Как да се 
отчита характерът на проблема?
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Изследвайте желанията 

1. С какво ще е по-различен животът Ви, ако проблемът бъде решен? 
• Какво ще Ви донесе това? 

2. Ако пишете сценарий на филм за тази междуличностна връзка, какъв ще бъде 
неговият край? 

3. Как би трябвало да се изиграе този сценарий, за да се почувствате добре от 
това? 
• Как би трябвало да изиграете ролята си? 

4. Какви умения можете да развиете в тази междуличностна връзка? 
5. Какъв би трябвало да бъде краят на историята за работата Ви с този човек? 
6. В каква степен връзката Ви с лицето ще Ви помогне да постигнете целите си? 
7. Как би изглеждало истинското решение? 
8. Какво е важно за Вас като личност, докато търсите решение? 
9. Дайте уверение: До колко решително е лицето в този момент? 
10. Как би могъл да изиграе сценария човек, който не уважавате?  

• Как това би променило начина, по който искате да решите проблема? 

Назовете възможни решения 

1. Как едно дете би решило този проблем? 
2. Какво все още не сте опитали, а би било полезно да се направи? 
3. Кое е печелившото решение за всички въвлечени страни? 
4. Как героите от филма [вмъкнете имената на герои от филм] биха се справи с 

този междуличностен проблем? 
5. Дайте уверение: До каква степен в този момент лицето е било право за това? 
6. Как се развива това междуличностно взаимоотношение в книгата [вмъкнете 

наименование на книга]? 
7. Ако тази група от хора беше рок банда, какво щеше да е по-различно? 

• Ами ако беше хип хоп група? 
8. Какво бихте направили ако животът Ви зависеше от тези взаимоотношениея? 
9. До колко решението Ви съответства на това, което е важно за Вас? 
10. От какви разговори се нуждаете, за да получите това, което казахте, че 

искате? 
• Какъв тип човек искате да бъдете по време на тези разговори? 

Съставяне на план 

 Кое от възможните решения би Ви доближило до това, което искате? 
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 Кое от тях считате, че трябва да преследвате? 
 

1. Какво трябва да направите, за да получите това, което искате в тази връзка? 
2. До каква степен това решение може да предизвика вълнения сред 

останалите? 
3. Кой е най-подходящият момент и начин за изпълнението на плана? 
4. Как бихте съгласували този план с останалите? 
5. Дайте уверение: Кои три позитивни качества демонстрира в този момент 

лицето? 
6. Как ще ангажирате останалите с Вашия план? 
7. От какъв тип подкрепа или ресурси се нуждаете, за да постигнете успех? 

• Какво ще направите, за да го постигнете? 
8. Как ще разберете, че това решение е успешно? 
9. Коя е най-голямата пречка, за да приложите решението си? 

• Какви защитни механизми бихте желали да изградите, за да постигнете 
успех? 

10. Какъв тип човек искате да бъдете, когато решавате този проблем? 
• Как ще се подсигурите, че това ще присъства в плана Ви? 

Осигурете действия 

1. Какво би трябвало да направя, ако забележа, че няма да изпълните докрай 
ангажимента си? 

2. С кой друг, пред когото носите отговорност, бихте могли да разговаряте? 
3. Как ще се преподредят собствените Ви приоритети, когато добавите и 

решаването на този проблем? 
4. До какво ще доведе, ако не изпълните ангажиментите си при решаването на 

проблема? 
5. По какъв начин е най-вероятно да попречите на успеха си? 

• Как искате да се държа с Вас, когато забележа, че това се случва? 
6. Дайте уверение: Как лицето демонстрира новата си позитивна нагласа? 
7. Каква подкрепа (или насока) искате да Ви дам? 
8. Какво правите, за да запомните това, което сте обещали? 
9. Как ще отпразнувате както личния си успех, така и успеха на екипа?  
10. До какво ще доведе, ако както Вие, така и другото лице/група не направите 

това, което трябва? 
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Заключителен въпрос 

И така, какво възнамерявате на правите, докога ще го направите. Аз как ще 
разбера за това? 

 

Даване на уверение (самовнушение с позитивно мислене, позитивно утвърждаване) 
[Отговорено от наставника: изберете само едно] 

1. На кои качества и действия на лицето се възхищавате в момента? 
2. Какво прави по нов начин лицето? 
3. С кого работи лицето по новия начин? 
4. Доколко различно е поведението на лицето, в сравнение с това в миналото? 
5. С какви проблеми се сблъсква лицето? 

 

Мотивация 
Установяване на първопричината 

1. Какво се случва в действителност? 
2. Кое пречи в най-голяма степен на възможността да се въодушевите в тази 

ситуация? 
3. Кое в тази ситуация Ви пречи да бъдете мотивиран? 
4. По скалата от едно до десет, до колко сте активизирани в тази ситуация? 

• Защо? 
5. Доколко това наподобява други моменти от Вашия живот, когато също не сте 

имали мотивация? 
6. В какъв смисъл сте най-големият проблем за собствената Ви мотивация? 
7. В какъв смисъл не сте човека, който искате да бъдете в конкретната ситуация?  
8. Какво Ви пречи да бъдете по-мотивирани? 
9. Кое е онова „бутонче“, което трябва да бъде натиснато в тази ситуация? 
10. Дайте уверение: По какъв начин Ви вдъхновява лицето в този момент? 

Изследвайте желанията 

1. Какво би трябвало да Ви се случи в тази ситуация, за да се въодушевите 
наистина? 

2. Дайте уверение: По какъв начин лицето преследва това, което иска в този 
момент? 

3. По скалата от едно до десет, доколко сте въодушевени от ситуацията? 
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• Какво би трябвало да се случи, за сте две степени по-въодушевени? 
4. Кои са нещата, които правят ситуацията мотивираща за Вас? 

• Какво би трябвало да се случи, за да съществуват тези неща? 
5. Какво ще Ви струва да се чувствате наистина успял в тази ситуация? 
6. Какво бихте искали хората да си мислят за Вас, когато напредвате в тази 

ситуация?  
7. Ако в тази ситуация можете да направите нещо, което искате, какво ще бъде 

то? 
• Какво ще Ви донесе това? 

8. Какво ще се случи, ако не успеете да се мотивирате? А след това какво ще се 
случи? Какво ще научите от това? 

9. На какво животно искате да приличате, докато решавате този проблем? 
• Какво ще Ви донесе това? 
• Как бихте могли да приложите тези черти при решаването на проблема? 

10. Каква е визията Ви за Вашето развитие в следващите две години? 
• Как това влияе на начина, по който искате да решите проблема? 

Назовете възможни решения 

1. Кой Ви мотивира да продължите, когато нещата станат по-трудни и тежки за 
Вас? 
• Какво трябва да попитате този човек, за да Ви помогне да успеете? 

2. Ако имате възможността да започнете „на чисто“, какво ще направите? 
3. Кое е решението на този проблем, което изобщо не бихте харесали? 

• Коя е противоположната на тази ситуация? 
4. Какъв тип човек трябва да бъдете, за да сте по-мотивиран? Какво трябва да 

направите, за да сте по-мотивиран? 
5. Кое е решението, което се страхувате да изпробвате? До къде ще Ви доведе 

това решение?  
6. Дайте уверение: Ако точно сега давате награда на това лице, за какво ще бъде 

наградата? 
7. Кое е решението, което ще Ви позволи да избягате от рутината и 

еднообразието? 
• Кои аспекти на това решение Ви прилягат? 

8. Какви разговори трябва да проведете, за да се мотивирате? 
• С кого трябва да проведете тези разговори? 
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Съставяне на план 

 Кое от възможните решения би Ви доближило до това, което искате? 

 Кое от тях считате, че трябва да преследвате? 

 

1. Какво влияние ще окаже върху Вас като личност правенето на това? 
2. Какво е необходимо да знаете за Вашето решение, което все още не го 

знаете? 
3. Какво Ви притеснява най-много в решението Ви? 
4. Какви стъпки трябва да предвидите, за да се уверите, че това решение 

съответства на ценностите Ви? 
5. Как това може да бъде един мотивиращ план? 
6. Какво трябва да включите, за да сте сигурни, че след пет години ще сте 

доволни от решението си? 
7. Какво се случва, ако след седмица отново загубите мотивацията си? 
8. Как бихте направили този план възможно най-лесен? 
9. Дайте уверение: С какво трябва да се справи това лице, за да състави този 

план?  
10. Какво трябва да направите, за да стигнете дотам? Кой трябва да бъдете, за да 

стигнете дотам? 

Осигурете действия 

1. Какво сте се ангажирали да опитате? 
2. Какво ще Ви мотивира, когато нещата станат по-трудни? 
3. Как ще се подсещате редовно да правите това нещо? 
4. От какво трябва да се откажете, за да се случат нещата? 
5. Кой Ви мотивира? 

• Какво можете да използвате от човека, който ще Ви мотивира да 
продължите напред? 

6. Дайте уверение: Какви нови нагласи демонстрира лицето в този момент? 
7. Какво ще Ви мотивира да помолите за помощ, ако се нуждаете от такава? 
8. Какво е важно за почитането на тази ангажираност? 
9. Какво ще стане, ако се справите с това? 

• Как ще го отпразнувате, когато постигнете целта си? 
10. На кой етап от проекта обикновено губите мотивация? 

• Какво ще правите по по-различен начин в този проект? 
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Заключителен въпрос 

И така, какво възнамерявате на правите, докога ще го направите. Аз как ще 
разбера за това? 

 

Даване на уверение (самовнушение с позитивно мислене, позитивно утвърждаване) 
[Отговорено от наставника: изберете само едно] 

1. Какви силни страни откривате у лицето в този момент? 
2. Какво виждате в лицето, което то не успява да открие в себе си? 
3. До каква степен лицето е на прав път? Доколко прави това, което е важно за 

него? 
4. Какво в това лице Ви показва, че то ще успее? 
5. За какво лицето трябва се гордее със себе си? 

 

Управление на времето 
Установяване на първопричината 

1. Какво според Вас в действителност предизвиква подобна ситуация? 
2. Кое е най-голямото предизвикателство, с което се сблъсквате в текущата 

ситуация по управление на времето? 
3. Кои са най-важните Ви приоритети? 

• Кои са лицата, чиято работа е или не е засегната от проблема? 
4. От какво бихте се отказали, за да спечелите времето, от което се нуждаете? 

• Какъв ефект ще има това? 
5. С какво допринасяте за проблема? 
6. Как, вместо Вие да ги управлявате, проектите управляват Вас? 
7. Дайте уверение: По какъв начин това лице вдъхновява останалите в този 

момент? 
8. Ако имате всичкото време на света, как ще го разпределите? 
9. Как би описал ситуацията най-големият Ви враг? 

• Какво би казал, че се случва? 
• Кое от всичко това е вярно? 

10. До каква степен тази ситуация прилича на друга, която сте преживели в 
миналото си? 
• Какво научихте от тази ситуация? 
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• Можете ли да приложите научените от Вас уроци към тази ситуация? 

Изследвайте желанията 

1. Какви качества трябва да демонстрирате, за да постигнете по-добро 
управление на времето? 

2. Ако имахте вълшебна пръчка, как ще направите да изглежда тази ситуация? 
• Как бихте могли да използвате това, за да се доближите до Вашите цели?  

3. Ако нямате часовник, какво ще направите? 
4. Дайте уверение: Как ще разберете, че лицето ще успее при решаването на 

проблема? 
5. Какво ще Ви струва, за да се чувствате наистина добър при управлението на 

време си? 
6. Ако постигнете това, което искате, какво бихте имали? 
7. Отклонете се за малко от проблема. Какъв човек искате да бъдете? 

• Как би изглеждал желаният резултат в тази светлина? 

Назовете възможни решения 

1. Кои са начините, по които можете да направите това, което искате? 
• А други? 

2. Кои са бързите решения? 
• Какво не Ви харесва в тези опции? 

3. За даден проблем има общо дванадесет решения. Кои са трите от тях? 
4. Къде все още не сте търсили възможно решение? 
5. Какво бихте направили, ако разполагате с абсолютна власт в тази ситуация? 

• До къде ще доведе това решение? 
6. Кой е най-трудният път за решаването на проблема с управлението на 

времето? 
7. Дайте уверение: Какви нови умения демонстрира лицето в този момент? 
8. Кои от нещата, които знаете, че са важни, не сте ги приоритизирали? 
9. Ако имате време да работите по двата най-важни проекта, кои ще са те? 

• За какво става въпрос? 
• Как това влияе върху потенциалното Ви решение? 

10. От какво бихте се отказали, за да спечелите повече време? 
• Как можете да го направите? 

Съставяне на план 

 Кое от възможните решения би Ви доближило до това, което искате? 
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 Кое от тях считате, че трябва да преследвате? 

 

1. Коя е най-важната част от новия план, която трябва да се изпълни? 
2. Как бихте организирали всички неща, за да се превърнат в приоритет? 
3. От каква подкрепа или ресурси се нуждаете, за да гарантирате успех? 

• Как ще го постигнете? 
4. Кое би могло да Ви отклони от решението Ви? 

• Какви защитни механизми е необходимо да изградите, за да гарантирате 
постигането на успех? 

5. Как ще представите плана и неговите приоритети пред останалите? 
6. Как ще ангажирате останалите хора с Вашия план? 
7. Дайте уверение: С какво ново нещо се сблъсква лицето? 
8. Как това решение ще повлияе на Вашето бъдеще? 
9. Как ще гарантирате, че това решение пасва на начина, по който искате да 

изглеждате като човек? 
10. Ако го направите, как това ще повлияе на акционерите, клиентите, 

доставчиците и пр. 
• Как използвате тази информация, за да разработите Вашия план? 

Осигурете действия 

1. Какво сте се ангажирали да направите в случая? 
2. От какво бихте се отказали, за да го има този план? 
3. Как мога да Ви помогна? 
4. С какво трябва да спрете да се занимавате, за да можете успешно да 

изпълните този план? 
5. Дайте уверение: На какво животно Ви напомня лицето в този момент? 

• Кои достойнства на това животно Ви демонстрира лицето? 
6. Как да запазите ентусиазма си за това след месец? 
7. Какво ще стане, ако се справите с това? 
8. Какво Ви е нужно от мен, за да се справите? 
9. На кой етап от проекта/плана обикновено губите мотивацията си? 

• Какво трябва да направите по по-различен начин, за да постигнете тази 
цел? 
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Заключителен въпрос 

И така, какво възнамерявате на правите, докога ще го направите. Аз как ще 
разбера за това? 

 

Даване на уверение (самовнушение с позитивно мислене, позитивно утвърждаване) 
[Отговорено от наставника: изберете само едно] 

1. Какво според Вас прави лицето, което може да се приеме като стъпка напред? 
2. Доколко различно се държи сега лицето, в сравнение с поведението му в 

миналото? 
3. Какви нови навици проявява лицето? 
4. Как изглежда това лице като лидер? 
5. Какво отличава това лице от останалите?  

 

Справяне с конфликти 
Установяване на първопричината 

1. Какво в този конфликт Ви кара да „загубите съня си“? 
2. По скалата от едно до десет, до каква степен този конфликт Ви разсейва и 

смущава работата Ви? 
• За какво се отнася? 

3. Дайте уверение: В каква степен това лице излиза от своята комфортна зона? 
4. Защо не сте човека, който искате да бъдете в тази ситуация? 
5. Какво е в основата на конфликта? 
6. Как би погледнал на този конфликт един страничен наблюдател? 
7. Кои от „бутончетата“ Ви вече са натиснати в този конфликт? 
8. Кое от това, което не е важно в тази ситуация, Вие го цените? 
9. Кое в този конфликт не Ви е съвсем ясно? 

• [Ако отговорът е, „Не зная“, би било добре да отговорите „Съчинете го.“] 
10. Какво искате за останалите хора в тази ситуация? 

Изследвайте желанията 

1. Ако имате възможност да напишете сценарий, какъв ще бъде краят на този 
конфликт? 
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2. Какво цените толкова, че не сте готови на компромиси при решаването на 
проблема? 

3. Какво бихте искали хората да си мислят за Вас, когато решавате този 
проблем? 

4. Дайте уверение: Как лицето преодолява трудността в този момент? 
5. Как би изглеждал за Вас желаният резултат? 
6. Когато станете на 85 години, какво искате да си казват за Вас? 

• Как това влияе на начина, по който искате да разрешите този конфликт? 
7. Ако в тази ситуация имате възможност да правите всичко, което поискате, 

какво точно ще направите?  
8. Какво би Ви накарало да се почувствате, че наистина сте успели да разрешите 

този конфликт? 
9. Как някой, когото не уважавате и зачитате, би изиграл сценария? 

• Какво Ви харесва и какво не Ви харесва при тази опция? 
10. Как трябва да се изиграе сценарият, за да се почувствате добре от това? 

• Какво би трябвало да направите, за да се случи това? 

Назовете възможни решения 

1. Как би се справил с този конфликт един тийнейджър? А един магьосник?  
• Какво Ви харесва и какво не при тези аспекти? 

2. Кое решение би задълбочило конфликта?  
3. Кое е печелившото решение? 
4. Как би се справил с тази ситуация [вмъкнете някакъв герой]? 
5. Какво бихте могли да направите, за да вкарате нещата в ред? 
6. Кое решение би Ви подразнило най-много? 

• Кое е противоположното на това решение? 
7. От кое решение се страхувате толкова много, че не смеете да го 

предприемете? 
• До какво ще доведе това решение? 

8. Дайте уверение: Как в този момент лицето поема отговорност за своя избор? 
9. Какво би следвало да направите, за да постигнете това, което искате? 

• Как трябва да се държите, за да се случи това? 
10. Какви разговори трябва да проведете, за да получите това, което искате? 

• Какъв тип човек трябва да бъдете, за да проведете тези разговори? 

Съставяне на план 

 Кое от възможните решения би Ви доближило до това, което искате? 
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 Кое от тях считате, че трябва да преследвате? 

 

1. Ако сте го направили, как това ще повлияе върху акционерите, клиентите, 
доставчиците и другите заинтересовани страни? 
• Как използвате тази информация, за да съставите Вашия план? 

2. Кой е най-подходящият момент за прилагането на този план? 
3. Как това решение ще повлияе лично на Вас?  
4. Кой е този нов човек, който може да допринесе за подобряването на проекта? 
5. Кои стъпки следва да съобразите, за да гарантирате, че това решение ще 

пасне на Вашите ценности? 
6. Как би могъл целият този процес да бъде забавен? 
7. Как това решение може да доведе до вълнения? 

• Как това ще повлияе върху плана Ви? 
8. От каква помощ се нуждаете, докато изпълнявате това? 

• Какво правите, за да постигне това? 
9. Как ще ангажирате останалите хора с Вашия план? 
10. Дайте уверение: До каква степен разрешаването на този проблем е голямо 

предизвикателство за това лице? 

Осигурете действия 

1. Какво се ангажирате да правите по по-различен начин, за да постигнете тази 
цел? 

2. Какво ще направите, ако конфликтът продължава да нараства? 
3. Какво ще Ви мотивира, когато нещата започнат да стават по-трудни? 
4. Как ще отпразнувате успеха си? 
5. Дайте уверение: Как би изглеждало като лидер в този момент въпросното 

лице?  
6. Какъв физически обект бихте използвали, за да Ви напомня за Вашия 

ангажимент? 
7. Какво би трябвало да направя, ако не виждам да предприемате действие? 
8. Как ще се пренаредят Вашите приоритети, ако включите и това към тях? 
9. Как Ви се струва да сте 100% отдаден на това, за да постигнете целта си? 

• Какво трябва да направите, за да постигнете 100% отдаденост? 
10. Как би изглеждал за Вас провалът на този проект? 

• Как да сте сигурни, че това няма да се случи?  
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Заключителен въпрос 

И така, какво възнамерявате на правите, докога ще го направите. Аз как ще 
разбера за това? 

 

Даване на уверение (самовнушение с позитивно мислене, позитивно утвърждаване) 
[Отговорено от наставника: изберете само едно] 

1. Как според Вас израства лицето? 
2. Ако в този момент пишете рекламен текст за лицето, какво ще гласи той? 
3. Какво според Вас прави лицето, което е много изгодно? 
4. Кой е човекът, който виждате в момента, и колко по-различен е бил той преди 

месец? 
5. До каква степен това, което прави лицето, съответства на това, което е важно 

за него?  

 

Възможности за развитие 
Установяване на първопричината 

1. Какво Ви кара да се чувствате обезсърчен? 
2. Каква мислите, че е истинската причина за тази ситуация?  
3. Защо не сте човека, който бихте искали да бъдете в тази ситуация? 
4. Кои са областите, в които искате да се развивате/учите? 

• Какво възпрепятства развитието Ви? Какво стои на пътя Ви към 
развитието? 

5. Какво Ви кара да се гневите в момента? 
6. Кое от ценните за Вас неща не бива уважено в тази ситуация? 
7. Потвърдете: Как този човек е верен на себе си сега? 
8. Какво още трябва да се каже, което до момента не e било казано? 

• На кого? 
9. Каква е Вашата „мечтана“ кариера? 

• Какво Ви привлича в нея? 
• Колко се доближава това до сегашната Ви ситуация? 

10. По какъв начин възпирате себе си да израствате професионално? 
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Изследвайте желанията 

1. Назовете пет свои качества, които цените най-много. 
• Посочете три други качества, които бихте искали да развиете. 

2. Как виждате себе си в следващите две години? 
• Как това влияе на желанието Ви да развивате своите умения/качества? 

3. Какво е за Вас развитието? 
4. Дайте уверение: Какви позитивни качества показва човекът в момента? 
5. Ако бихте имали четири други кариери след настоящата, какви биха били те? 

• Как тези бъдещи кариери влияят на възможното решение? 
6. Къде искате да отидете?/ Къде искате да стигнете 

• Какъв човек искате да бъдете, когато стигнете там? 
7. Какво искате да си мислят хората за Вас, когато напредвате? 
8. Накъде искате да се движите във Вашата кариера/живот? 

• Какви качества и умения е необходимо да развиете, движейки се в тази 
посока? 

9. Като кое животно бихте искали да бъдете, разрешавайки проблема? 
• Кажете нещо повече за това. 
• Как бихте съчетали чертите на това животно с Вашите, развивайки 

кариерата си? 
10. Каква следа искате да оставите на тази земя? 

• Как това въздейства на начините, по които искате да се развивате и 
израствате? 

Назовете възможни решения 

1. Как мислите, че бихте могли да подобрите ситуацията? 
2. Ако имахте право да избирате измежду 100 алтернативи, как бихте избрали 

правилната за Вас? 
• Какво е решението, което отговаря на критериите Ви? 

3. Каква личност трябва да бъдете, за да се развиете в тази посока? 
• Какво трябва да направите, за да стигнете до там? 

4. Какво е решението, което сте били твърде изплашени да приложите, или сте 
отложили изпробването му? 
• Какво би ви донесло това решение? 

5. Има шестнадесет решения на всеки проблем: Кои са четирите от тях, които 
биха ви придвижили в желаната посока? 

6. Дайте уверение: Как този човек постига целите си в момента? 
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7. Ако бяхте дърво по време на засушаване, какво бихте направили, за да 
продължите да се развивате по начина, по който искате? 

8. Къде бихте могли да търсите или кой бихте очаквали да Ви помогне да се 
развиете по начина, по който искате? 

9. Ако можехте да обърнете нова страница и да започнете отначало без никаква 
подготовка, какво бихте направили?  
• Какво от този отговор все още е постижимо, ако наистина го искате? 

10. Какви разговори трябва да проведете, за да получите каквото искате? 
• С кого трябва да водите тези разговори? 

Съставяне на план 

 Кои от възможните решения Ви доближават най-много до онова, което 
желаете? 

 Кое от тях мислите, че трябва да следвате? 

 

1. Как придвижването напред с това решение ще Ви промени като човек? 
2. От каква подкрепа се нуждаете, за да успеете? 
3. Развитието отнема време. Как ще приоритизирате  своите отговорности, за да 

го постигнете? 
4. Дайте уверение: Как този човек проявява решителност в момента? 
5. Кое е най-голямото препятствие, което ще трябва да преодолеете, за да 

успеете? 
6. Какъв трябва да е графикът ви, за да успеете и да останете мотивирани, 

докато израствате? 
7. Какво ще направите, за да постигнете това? 

• Коя е най-важната част от плана, която трябва да изпълните? 
8. Как гарантирате, че това решение пасва на Вашата „голяма картина“ за 

кариера/живот? 
9. Какво друго трябва да обмислите? 

• Трябва ли да вземете някой друг предвид? 
10. Как може това решение да Ви обезпокои? 

• Как ще повлияе това на Вашия план за развитие? 

Осигурете действие 

1. Как ще си напомняте да не спирате да следвате своя план за развитие? 
2. На какво трябва да кажете „не“, за да можете да се развивате и израствате? 
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3. С кой друг, който би Ви потърсил отговорност, бихте могли да разговаряте? 
4. Каква би била ползата за Вас, ако успеете в това начинание? 

• Как ще си напомняте за това? 
5. Какво е най-важното нещо, което трябва да запомните, докато продължавате 

напред? 
6. Какво би могло да Ви препъне в придвижването напред? 

• Как ще гарантирате, че това няма да се случи? 
7. Какъв е най-добрия начин за мен да Ви мотивирам? 
8. Потвърдете: Как този човек преодолява бариери сега? 
9. Какви биха били последиците, ако не разрешите този проблем? 

• Как ще запомните това, докато напредвате? 
10. На какво ниво от проекта/плана обикновено губите мотивацията си? 

Заключителен въпрос 

И така, какво възнамерявате на правите, докога ще го направите. Аз как ще 
разбера за това? 

 

Даване на уверение (самовнушение с позитивно мислене, позитивно утвърждаване) 
[Отговорено от наставника: изберете само едно] 

1. Как виждате този човек да израства? 
2. По какъв начин се вълнувате за него? 
3. Какви умения има този човек, които ще го отведат там, където иска? 
4. Ако трябваше да напишете рекламен лозунг за човека, какъв би бил? 
5. Какво от нещата, които прави, е от изключителна важност? 

 

Баланс между личен и професионален живот 
Установяване на първопричината 

1. Ако всичко, за което говорим е „изсъхващо листо“, какво в корена на дървото 
причинява проблема? 

2. Дайте уверение: Как се е усъвършенствал този човек през последния месец? 
3. Как това, че не сте уравновесен, Ви влияе? 
4. Какво мислите, че причинява дисбалансът Ви? 
5. По какъв начин Вие сам причинявате дисбаланса си? 
6. Какво Ви спира да запазите равновесие? 



90 Типични коучинг ситуации
 

7. Какъв е Вашият принос към проблема? 
8. Какво в действителност Ви прави небалансиран? 

• Защо е така? 
9. Какво трябва да се каже, което не е казано все още? 
10. Какво най-големият Ви враг би казал, че Ви дисбалансира? 

• Какво би казал той, че се случва? 
• Какво от казаното от него би било вярно? 

Проучете желанията си 

1. Какво ще Ви накара да се чувствате уравновесен? 
2. Кое от ценните за Вас неща страда най-много от дисбаланса Ви? 

• С кое от тези неща не бихте направили компромис при разрешаването на 
проблема? 

3. Как би изглеждал перфектният баланс? 
• Коя част от него Ви допада най-много?  

4. С каква музика искате да се асоциирате, когато откриете своето равновесие? 
• Как бихте включили тези характерни черти, разрешавайки проблема? 

5. Как контузен олимпийски гимнастик би запазил равновесие на греда? 
• Какво харесвате/не харесвате в това? 

6. Как трябва да се развият нещата, за да се почувствате добре? 
• Как трябва да действате? 

7. Какво е за Вас равновесието? 
• Как ситуацията, в която сте в момента, се разминава с това определение? 

8. Как решението ще се съгласува с това какъв сте като личност? 
9. Какво ястие бихте искали да бъдете, докато разрешавате проблема? 
10. Дайте уверение: Как се придвижва напред този човек в момента? 

Посочете възможни решения 

1. Какви разговори трябва да проведете, които да ви донесат равновесието, 
което описахте? 
• Какви биха били те? 

2. Има шестнадесет решения на всеки проблем: Кои са четирите от тях, които 
биха Ви придвижили към желаното равновесие?  

3. Какво е решението, което би Ви донесло мир и хармония? 
4. Какво бихте могли да направите, за да върнете всичко обратно в състояние на 

равновесие? 
5. Кой е Вашият герой? Какво би направил той по въпроса за равновесието? 
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6. На какво трябва да кажете „не“, за да се придвижите към равновесие? 
7. Дайте уверение: Как този човек Ви напомня за велик лидер сега? 
8. Какво би Ви извадило напълно от равновесие? 

• Кое е противоположно на това? 
9. Какво трябва да направите, за да постигнете онова, което наистина искате? 
10. Посочете хора с добър баланс в живота си. 

• Какво от онова, което правят те, можете да приложите за себе си? 

Съставете план 

 Кои от възможните решения Ви доближават най-много до онова, което 
желаете? 

 Кое от тях мислите, че трябва да следвате? 

 

1. Какво мислите да направите и кога ще го направите? 
2. Ако го направите, как това би повлияло на акционерите, доставчиците, 

клиентите и другите заинтересовани страни? 
• Как бихте могли да използвате тази информация, за да си създадете план? 

3. Как решението ще се отрази на Вашата личност?  
4. Кое е най-голямата пречка да постигнете равновесието, което описахте? 

• Какви защитни механизми искате да изградите, за да си осигурите успех?  
5. Дайте уверение: В каква степен този човек живее според ценностите си сега? 
6. Какъв е резервният Ви план, в случай че отново се появи дисбаланс? 
7. Как ще споделите този план с останалите? 
8. Как ще направите плана колкото се може по-лесен и олекотен? 
9. С кого трябва да работите, за да успеете в постигането на баланс? 
10. Как ще прецените дали това решение е успешно? 

• Какво трябва да направите, за да постигнете определението за успех? 

Осигурете действие 

1. Какво ще се ангажирате да изпълните, докато се доближавате към 
равновесието? 

2. Потвърдете: По какъв начин този човек е вдъхновяващ? 
3. Как мога най-добре да Ви помогна? 
4. Кой е най-вероятния начин, по който бихте саботирали успеха си в 

уравновесяването? 
• Какво бихте искали да направя, ако видя това да е случва? 
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5. Как ще отпразнувате успеха си? 
6. Ако не можете да виждате напомняния на компютъра си, какво друго бихте 

направили, за да Ви напомня да спазвате ангажиментите си? 
7. Колко често ще проверявате напредъка? 
8. Какво трябва да спрете да правите, за да изпълните успешно плана за 

действие? 
9. Какво е важното в постигането на баланс? 

• Как ще гарантирате, че ще запомните да се движите напред? 
10. Какво е за Вас провалът на този план? 

• Какво ще направите, за да сте сигурни, че това няма да се случи? 

Заключителен въпрос 

И така, какво възнамерявате на правите, докога ще го направите. Аз как ще 
разбера за това? 

 

Даване на уверение (самовнушение с позитивно мислене, позитивно утвърждаване) 
[Отговорено от наставника: изберете само едно] 

1. Как този човек се движи извън своята зона на комфорт? 
2. Какви рискове поема този човек, за да се развива и израства? 
3. Какви стъпки прави, за да постигне целите си? 
4. Какви трудности виждате, че този човек преодолява? 
5. Какво значение има този човек за света? 

 

Конфликт на приоритети 
Установяване на първопричината 

1. По какъв начин сте в конфликт със себе си? 
2. Какво мислите, че причинява конфликта на приоритети? 
3. Какво е важно за Вас като личност, което не сте уважили в тази ситуация? 
4. На кое място сте Вие в списъка с приоритетите си? 

• Защо това е така? 
5. Какво от нещата, които не са казани, трябва да бъде казано? 

• На кого? 
6. Как Вашият най-лош враг би описал ситуацията? 

• Какво, според него, се случва? 
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• Какво от казаното от него би било вярно? 
7. Как тази ситуация влияе върху Вас? 
8. Кои са нещата/областите, които наистина са в конфликт? 
9. Какво ви обезсърчава най-много в съществуването на конфликта на 

приоритети? 
• Кое е важното в това? 

10. Дайте уверение: Доколко този човек е склонен да положи допълнителни 
усилия? 

Проучете желанията 

1. Как би изглеждала ситуацията, ако не съществуваше конфликт? 
• Какво ви привлича в това? 

2. Какъв бихте искали да е крайният резултат, така че всички приоритети да 
сработят? 

3. Как бихте искали решението да се съвмести с Вашите дългосрочни 
приоритети? 

4. Ако съвместяването на Вашите приоритети бе безконфликтно, какво щяхте да 
имате? 

5. С кое от нещата, които цените най-много, не бихте направили компромис, 
разрешавайки този проблем? 

6. Как бихте могли да използвате тази ситуация, за да Ви помогне да се движите 
към целите си? 

7. Ако изберете един приоритет за сметка на друг, какъв би бил той? 
• Ами ако размените местата им? 
• Какво е във Ваша полза/вреда при такъв сценарий? 

8. Дайте уверение: Какво от себе си разкрива пред останалите този човек? 
9. Как би изглеждало, ако всички приоритети надделеят? 
10. Кой е Вашият герой? Как би постъпил той при конфликт на приоритетите си? 

• Как това може да се приложи в тази ситуация? 

Посочете възможни решения 

1. Какво би направил [вмъкнете име на някакъв герой], за да постигне това, което 
Вие желаете? 

2. Какво трябва да направите, за да спечелят всички заинтересовани страни? 
3. Как [вмъкнете име на някакъв герой] би овладял този конфликт на приоритети? 
4. Ако това беше кино филм, какъв би бил обратът, който никой не е очаквал? 
5. Ако имахте само един приоритет в работата си, какъв би бил той? 
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• Как този отговор въздейства на решението тук? 
6. Ако можехте да започнете на чисто, как бихте проектирали приоритетите си? 
7. Какъв е трудният избор относно приоритетите Ви, който избягвате да 

направите? 
• Какво трябва да направите, за да се движите в тази посока? 

8. Дайте уверение: Как този човек се движи към целите си в момента? 
9. Какво ще трябва да направите, за да получите онова, което искате? 

• Как ще трябва да действате, за да се случи това? 
10. Какъв разговор не сте провели, който знаете, че би помогнал да разрешите 

този конфликт? 
• С кого трябва да разговаряте? 

Съставете план 

 Кои от възможните решения Ви доближават най-много до онова, което 
желаете? 

 Кое от тях мислите, че трябва да следвате? 

1. Ако изпълните този план, как би повлияло това на различните Ви приоритети? 
• Как бихте използвали тази информация да съставите своя план? 

2. Дайте уверение: Какво позитивно качество виждате в този човек, което той не 
е в състояние да види у себе си? 

3. Какъв нов начин за определяне на приоритетите си можете да използвате с 
този план? 

4. Как ще прецените дали това решение е успешно? 
• Какво ще трябва да направите, за да постигнете определението за успех? 

5. Какъв е механизмът на обратна връзка в този план? 
6. Как ще споделите този план с колегите си? 
7. Какво ще трябва да направите, за да реализирате плана? 

• Коя е най-важната част, която трябва да изпълните? 
8. Как ще гарантирате, че това решение пасва на Вашите дългосрочни цели? 
9. Какъв съвет относно създаването на план би Ви дал най-уважаваният Ви 

колега? 
10. Какво е най-голямото препятствие пред Вашето решение? 

• Какви защитни механизми искате да изградите, за да сте сигурни, че ще 
преодолеете това препятствие? 
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Осигурете действие 

1. Как мога аз да Ви помогна да успеете? 
2. От какво трябва да се откажете, за да изпълните този план? 
3. С кои други трима души, които ще ви потърсят отговорност, можете да се 

посъветвате? 
• С кои от тях ще говорите? 

4. Дайте уверение: Как този човек мисли нестандартно? 
5. От какви ресурси или подкрепа имате нужда, за да осъществите плана си? 
6. Какво ще направите, ако хората не се съгласят с плана Ви? 
7. Как ще отпразнувате всяко важно събитие в изпълнението на плана? 
8. Как ще станете победител в тази кауза?  
9. Какво би Ви спряло да ме потърсите, ако имате затруднения? 

• Какво да направя, за да улесня свързването с мен, ако е необходимо? 
10. Каква е ползата Ви, ако успеете в това? 

• Как ще си напомняте за това? 

Заключителен въпрос 

И така, какво възнамерявате на правите, докога ще го направите. Аз как ще 
разбера за това? 

Даване на уверение (самовнушение с позитивно мислене, позитивно утвърждаване) 
[Отговорено от наставника: изберете само едно] 

1. В съзвучие ли е този човек с онова, което е важно за него? 
2. Какви инициативи поема той? 
3. Какво кара този човек да се отличава от тълпата? 
4. Какви трудности тази личност успешно е преодоляла? 
5. Ако трябваше да създадете банер за този човек, какво би съдържал той? 

Делегиране 
Установяване на първопричината 

1. Къде се проблемите Ви, когато става дума за делегиране? 
2. Какъв е ефектът от неефективното делегиране? 
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3. Какво е най-сериозното препятствие, с което се сблъсквате, когато 
делегирате? 

4. Какво Ви възпира да делегирате повече? 
5. Страхувате ли се да делегирате? 
6. Дайте уверение: Как това лице се променя към по-добро? 
7. Коя област от делегирането не Ви е съвсем ясна? 

• [Ако отговорът е, „Не зная“, бихте могли да отговорите „Съчинете го.“] 
8. Какво е Вашето участие в това, да не сте в състояние да делегирате? 
9. Как Вашият най-голям враг би описал тази ситуация? 

• Какво би казал той, че се случва? 
• Кое от това, което той би казал, е истина? 

10. Какво най-много Ви обърква в тази ситуация? 

Изследвайте желанията 

1. Как биха изглеждали нещата, ако всичко около Вас е перфектно делегирано? 
• Какво от нещата би Ви се харесало, и какво не? 

2. Ако бяхте автор на книга, как бихте описали епилога към решението? 
3. Дайте уверение: Ако този човек печели в момента награда, каква би била тя? 
4. Какво искате от вашите служители, когато им делегирате права? 

• Как искате те да действат или да се държат, когато им делегирате права? 
5. Какъв знак бихте желали да оставите на тази земя? 

• Как би изглеждал желания резултат в светлината на това? 
6. Как бихте желали да бъдете описвани от хората, когато решавате този 

проблем? 
7. Какво при делегирането е свързано с типа личност, който бихте желали да 

бъдете? 
• Помислете за някой от Вашите кумири. Какво би направил той относно 

делегирането? 
8. Какво бихте искали да приемете от Вашия кумир в този контекст? 

• Какво мислите за делегирането? 
9. Има ли нещо, което то Ви „отнема“ и което бихте искали да подминете? 
10. Каква е вашата персонална визия за развитието Ви през следващите три 

години? 
• Как това би променило начина, по който искате да решите тази ситуация? 
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Назовете възможни решения 

1. Какво бихте направили, за да се придвижите в посоката, която сте си 
набелязали? 

2. Как би делегирал Вашият любим атлет или звезда? 
3. Как кълвачът би решил този проблем? А лъвът? А маймуната? 

• Какво би Ви допаднало от тези алтернативи? 
4. Познавате ли някого, който е перфектен при делегирането? 

• Кое от нещата, които той прави бихте могли и Вие да прилагате? 
5. Какво е ситуация „загуба – загуба“? 

• Коя е обратната ситуация? 
6. Какво трябва да направите, за да се промени начина, по който делегирате? 
7. Какъв човек трябва да „бъдете“, за да делегирате повече? 

• Как трябва да направите, за да го постигнете? 
8. Дайте уверение: Къде виждате, че ще отиде този човек, ако продължава да се 

движи по същата директория? 
9. Какво Вашия инстинкт Ви подсказва да правите? 
10. Какво биха Ви казали да правите служителите, които ръководите? 

Съставяне на план 

 Кое от възможните решения би Ви доближило до това, което искате? 

 Кое от тях считате, че трябва да преследвате? 

 

1. Какво възнамерявате да правите относно това? 
2. Как това решение ще повлияе върху Вас самите, като личност? 
3. Кое е това нещо, което винаги забравяте да заложите в плана за делегиране и 

което искате да включите в този план? 
4. Какво най-много Ви притеснява относно решението Ви? 
5. Как бихте привлекли и други хора в изпълнението на вашия план? 
6. Какъв е резервният Ви план? 

• Как ще разберете кога да го използвате? 
7. Кое е най-голямото препятствие, което трябва да преодолеете, за да успеете? 

• Как ще го преодолеете? 
8. Какви стъпки трябва да предприемете, за да стигнете там, където искате? 
9. Дайте уверение: В какво виждате най-голямото израстване на този човек в 

момента?  
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10. Кой е най-важният за Вас критерий за успех? 
• По какъв начин това засяга Вашия план? 

Осигурете действия 

1. Как мога да стоя встрани от пътя Ви? 
2. Дайте уверение: Какви нови умения виждате, че придобива този човек в 

момента? 
3. Какъв би бил резултатът, ако не следвате поетите ангажименти? 

• Как бихте напомнили сами на себе си, че се отклонявате от процеса? 
4. Какво трябва да се промени, за да се справите с това? 
5. Как можете да го направите така, че да е забавно? 
6. Какви ресурси или подкрепа са Ви необходими, за да го осъществите? 

• Как бихте си ги осигурили? 
7. Каква е ползата за Вас, ако успеете? 
8. Какво ще Ви мотивира, ако нещата се усложнят? 
9. Какъв е физическият обект, който можете да използвате, за да си напомняте 

за този си ангажимент? 
10. Какво за Вас би означавало „провал“ в този проект? 

• Как бих могъл да Ви подпомогна, ако забележа, че това започва да става? 

Заключителен въпрос 

И така, какво възнамерявате на правите, докога ще го направите. Аз как ще 
разбера за това? 

 

Даване на уверение (самовнушение с позитивно мислене, позитивно утвърждаване) 
[Отговорено от наставника: изберете само едно] 

1. На какво у това лице се възхищавате в момента? 
2. Как го виждате да работи по нов начин? 
3. Каква нова дисциплина би изучавало успешно това лице? 
4. Какъв е този човек в момента и как той се различава от това, което беше 

преди месец? 
5. Кои неща, свързани с това лице, Ви подсказват, че то ще успее? 
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Повишаване на увереността 
Установяване на първопричината 

1. Кои са Вашите основни страхове/опасения, свързани с тази ситуация? 
2. Каква е скритата причина, пораждаща този проблем, която възпира 

активността Ви? 
3. Какво Ви спира в тази ситуация? 
4. Дайте уверение: Как този човек бива вдъхновяван точно сега? 
5. По скала от едно до десет, в каква степен сте уверен в това? 
6. Как тази ситуация е в дисонанс с това, което бихте искали да бъдете като 

човек и личност?  
7. Назовете пет качества на уверения човек? 

• Как тези качества се проявяват или не се проявяват при Вас в тази 
ситуация? 

8. Какво Ви обърква и прави несигурен в тази ситуация? 
9. Какво би казал / как би постъпил твоя най-добър приятел при такава ситуация? 

• Това е един от начините да анализирате ситуацията. Назовете три други 
лица. Какво биха казали според Вас всяко едно от тях за случващото се в 
тази ситуация? 

10. До колко това прилича на друга ситуация, в която сте преживели? 
• Какво научихте от тази, минала ситуация? 
• Как бихте могли да приложите „наученото“ при текущата ситуация? 

Изследвайте желанията 

1. Какво би Ви струвало да се чувствате наистина уверен в тази ситуация? 
2. Каква е нагласата Ви към възможността за развитие при цялата тази 

ситуация? 
3. Дайте уверение: Как виждате този човек да поеме отговорността точно сега? 
4. Какъв би бил ефекта, ако той не се вземе в ръце? 

• В каква степен това е в дисонанс с човека, който бихте искали да бъдете? 
5. Какво означава за Вас да сте „уверен“? 

• Какви качества, вдъхващи Ви увереност, вече притежавате? 
• Какви качества, които биха влияли върху увереността Ви, желаете да 

притежавате? 
6. Как бихте желали в действителност да се покажете или да действате в тази 

ситуация? 



100 Типични коучинг ситуации
 

7. Какво е важно за Вас, като човек, когато се опитвате да намерите решение на 
ситуацията? 

8. Каква е Вашата лична визия за развитие през следващата година? 
• Как това рефлектира върху начина, по който искате да решите тази 

ситуация? 
9. Когато станете на седемдесет и пет години, какво бихте искали да говорят 

хората за Вас? 
• Как това рефлектира върху начина, по който искате да намерите решение 

на тази ситуация? 
10. Как би трябвало да приключи всичко това, за да се чувствате по-уверени? 

• Как би трябвало да действате? 

Назовете възможни решения 

1. Как образът на [въведете някой от героите от филм] се справя с липсата на 
увереност? 

2. Какво инстинктът Ви подсказва да направите? 
3. Какво не опитахте да направите, а знаехте, че трябва? 
4. Как бихте желали в действителност да се покажете или да действате в тази 

ситуация? 
• Какво трябва да направя, за да постигна целта? 

5. Какво бихте направи при тази ситуация, ако животът Ви зависеше от това? 
• Как решението Ви би съответствало на това, което е важно за Вас? 

6. Дайте уверение: Как това лице създава ново поведение в момента? 
7. Какви стъпки трябва да предприемете, за да изградите Вашата увереност по 

начина, по който искате? 
8. Какво е решението, което би Ви се сторило най-странно и необичайно? 
9. Какво трябва да направите, за да продължите да вярвате в себе си по пътя си 

напред? 
10. Какво трябва да направите, за да постигнете това, което искате? 

• Как би трябвало да действате, за да се случи всичко това? 

Съставяне на план 

 Кое от възможните решения би Ви доближило до това, което искате? 

 Кое от тях считате, че трябва да преследвате? 
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1. Какво възнамерявате да правите, за да се придвижите в посоката, за която сте 
решили? 

2. Как това решение ще повлияе върху Вас като личност? 
3. От каква обратна връзка се нуждаете, за да придобиете увереност? 

• Как бихте подходили, за да я получите? 
4. Какви са конкретните действия, които трябва да предприемете, за да  

постигнете това, което казвате, че искате? 
5. Какво би се променило около Вас, ако повишите увереността си? 
6. Кое е най-голямото препятствие, което би Ви попречило да се придвижите в 

тази посока? 
• Как смятате да се справите с това? 

7. Какво е необходимо да включите, за да гарантирате, че ще сте доволни от 
това решение и след пет години? 

8. Дайте уверение: Какво Ви възхищава в този човек в момента? 
9. Кои са трите стъпки, които бихте могли да направите още днес, за да се 

придвижите в тази посока? 
10. От каква помощ или подкрепа се нуждаете, за да приключите успешно всичко 

това? 
• Кой би могъл да Ви осигури тази подкрепа? 
• Кога ще говорите с него за това? 

Осигурете действия 

1. Какво Ви ангажира да действате по различен начин? 
• Как мога да Ви помогна да поддържате този Ваш ангажимент? 

2. Как ще продължите, когато искате да спрете? 
3. На кого трябва да кажете „не“, за да се случи това? 
4. Има ли още някого, с когото бихте могли да говорите и който би Ви държал 

отговорен? 
• Кога ще говорите с него? 

5. Ако не можете сами да си водите бележки, какво друго бихте направили, за да 
си напомняте за Вашия ангажимент? 

6. Дайте уверение: Как това лице е повлияно положително в този момент? 
7. Кое е най-важното нещо, което трябва да помните при стартирането на този 

план за действие? 
• Как бихте напомнили сами на себе си за това? 

8. Кое, свързано с този ангажимент, е важно за Вас? 
9. Как ще отпразнувате това, когато започнете да успявате? 
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10. Кой е най-добрият за мен начин да Ви мотивирам, ако забележа, че не 
държите на това, което казвате, че искате да направите? 

Заключителен въпрос: 

И така, какво възнамерявате на правите, докога ще го направите. Аз как ще 
разбера за това? 

 

Даване на уверение (самовнушение с позитивно мислене, позитивно утвърждаване) 
[Отговорено от наставника: изберете само едно] 

1. Какви силни страни наблюдавате в това лице в момента? 
2. Как виждате израстването на това лице? 
3. Защо и по какъв начин това лице трябва да се гордее със себе си? 
4. Как това лице излиза (или би излязло) от своята комфортна зона? 
5. Какъв риск би поело това лице, за да се развива и израства? 
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