
 
 

Управление на  стреса  
 

 
 

Какво ще ви даде този курс? 

 Разбиране на понятието „стрес“ и свързаните с това признаци, симптоми и индивидуални 

усещания; 

 Разграничаване на етапите в процеса на развитие на стреса и съпоставяне на позитивните и 

негативни аспекти в отделните етапи; 

 Причини за стрес на работното място; 

 Техники за управление на стреса; 

 Практически примери, казуси и ролеви игри  за илюстрация на въведените техники в 

курса. 

За кого е предназначен този курс 

 Специалисти с различен обхват на професионални и организационни отговорности; 

 Екипни лидери. 

Предварителни изисквания 

Няма предварителни изисквания. 

Разглеждани теми 

1.      Разбирания за стреса – позитивни и негативни аспекти на стреса. Видове стрес 

2.      Признаци, симптоми на стреса. Индивидуалното преживяване и състояние на стрес 

3.      Предпоставки за преживяването на стрес 

-          Личностни фактори и нагласи; 

 -          Организационни фактори; 

–          Kонтекст на работната среда.  

4.      Фази на стреса и разпознаването им -          

 -          Еустрес - Дистрес. 

 5.      Техники за управление на стреса 



 
 

 

 

Продължителност и форма  

Програма 1 дeн. Присъствена, която обхваща лекции, упражнения,  бизнес казуси и работна задача 

за личната практика. Всеки ден обхваща 4 блока с дължина 1:30 ч., разделени с кафе паузи и 

обедна почивка, както е показано на схемата: 

Дължина 1:30 0:15 1:30 1:00 1:30 0:15 1:30 

  Блок 1 Кафе 

пауза 

Блок 2 Обедна 

почивка 

Блок 3 Кафе 

пауза 

Блок 4 

  

Сертификат 

На участниците се издава сертификат за придобита компетентност. 

Цена 

Базова цена за отделна регистрация: 150 лв. без ДДС. При повече от една регистрации от един 

Клиент цената зависи от брой обучения и брой участници. За вътрешнофирмено обучение - цена 

по договаряне с Клиента. 

Какво включва цената? 

 Обучение от акредитирани преподаватели Учебна книга с презентация, упражнения, 

казуси, тестове. 

 Сертификат  

 Кафе паузи  

 Опция за допънително обсъждане: кетъринг , учебни зали за работа в обща група за 

въвеждането на темите и в отделни групи по казусите и работните задачи. 
 

 

 
 
 

 
 



 
 

 

 
 

 
Разпределение на времето по теми 

 

Време       Тема  Вид дейности 
 

30 мин. Откриване: Представяне на водещите и участниците. 

Споделяне на цели и очаквания. 

  

„Компас― – игра са самоопределяне на предпочитано 

поведение 

Формиране на екипи за работа в курса 

 

Представяне на 

участниците и 

обсъждане на 

целите и правилата 

за работа 

30 мин. Брейнсторминг: Какво е стрес? Събиране на идеи 

за възприятия и 

разбиране на 

темата от 

участниците 

30 мин. Тест за оценка на индивидуалното ниво на стрес. 

Интерпретиране и очертаване на „профил на 

стресорите― 

Сомооценка на 

участниците, 

интерпертиране на 

резултатите и 

обсъждане 
15 мин. Кафе пауза  

45 мин.  ТЕМА 1 Какво е стрес?  

- Разбирания за стреса – позитивни и негативни 

аспекти на стреса. Видове стрес 

ТЕМА 2 Признаци, симптоми на стреса 

- Индивидуалното преживяване и състояние на 

стрес. Етапи на стреса по модела на Силай – 

Аларма-Съпротива-Изтощение. 

- Разпознаване на симптомите на негативния стрес  

и състоянието „burnout― 

ТЕМА 3 Фактори на стреса  

– вътрешни /личност и нагласи, стил на живот/ и 

външни /приятели и близки, работна среда/. 

Разпознаване на симптоми за негативно мислене – за 

себе си, за другите, за света около нас. 

Упражнение „Разкажи история―. 

Въвеждаща 

презенатция, 

обсъждане на 

примери и 

споделяне на 

преживявания 

45 мин. Брейнсторминг - Стрес на работното място  

Очертаване на причините за стрес на работното място 

- лична организация на работа, 

- взаимодействия с колеги, ръководители и 

клиенти, 

- работна среда и процеси –„тесни места и 

критични ресурси―. 

Екипно 

упражнение. 

Представяне на 

изводите и 

обсъждане в 

общата група 



 
 

 

Анализ по казус за разпознаване на симптоми на стрес 

и анализ на причините. 

60 мин. Обяд  

15 мин. 

 

„Чучулига или сова?―  
Тест за самооценка на биологичното активно време от деня.  
Интерпретиране на резултатите и връзката им с  факторите за 
стрес  

Екипно 

упражнение и 

представяне на 

картите 

45 мин. 

 

 

 

 

 

ТЕМА 4 Техники за овладяване на стреса 

Релаксиращи техники, отговарящи на индивидуалната 

реакция 

 
4.1 Упражнения за прилагане на техники за релаксация 

при симптоми на гняв и позитивно мислене 

– физически упражнения за релакс и отпускане при 

стрес и болка, 

- ръководено въображение – Чудната градина, 

- „превключване― към позитивно мислене чрез мисловна 

промяна.  

 

Въвеждаща 

презентация за 

обяснение на 

физически и 

ментални техники 

за релакс 

45 мин. ТЕМА 4 Прод. Техники за превантивни мерки срещу 

стрес в работна среда, породен от работни процеси 

4.2 Техника за анализ на нива на рискове от недостиг 

на време и ресурси в дейностите на компанията, 

пораждащи стрес   

- идентифициране на рискове и тесни места в дейността 

- планиране на дейности за управление на риска. 

Упражнение „Карта на рискове за екипа и планиране на 

дейности за преодоляване―  

 

Въведение в 

техниката и  

екипно 

упражнение 

„Карта на 

рисковете в 

дейността― 

15 мин. Кафе пауза  

45 мин.  

Индивидуални техники за намаляване на стреса на 

работното място 

- залагай на рутинни решения,  

- „пет минути― за нещо интересно, 

- работа със списък на задачите, 

- поставяне на приоритети, 

- планиране с техника „ако—то―, 

- принцип на „малките победи―, 

- умение да кажеш „НЕ― , 

- помни за цялата картина и прогреса, 

- поддържай чисто и подредено работно място. 

Упражнение – Умения за асертивно поведение при 

прекъсвания или агресия 

Въвеждаща 

презентация, 

илюстрации и 

обсъждане на 

примери 



 
 
30 мин. Анализ по казус  

„Инфаркт на работното място― 

 

Брейнсторминг  – думи, картини, които вдъхват 

позитивно мислене. Лого за позитивно мислене. 

Екипен анализ – 

15 мин. 

Обсъждане на 

идеите за 

промяна 15 мин. 
15 мин. Обзор на темите от курса. Полезни и приложими идеи 

за практиката.  

Обратна връзка и закриване на обучението 

Обсъждане 

 


