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Стресът на работното място  

 
Какво разбираме като кажем „стрес”? На английски 

“stress” означава “натиск”, “налягане”, но може 
по-точно да се преведе с думата “напрежение”. 

Съвременното динамично общество създава стрес 
за всички хора, като ги кара постоянно да 
изпитват необходимост да правят все повече 
неща за все по-кратко време. Постоянно залагаме 
множество приоритети и искаме да изпълним 
всички, а когато пораснем и узреем осъзнаваме, 
че времето никога няма да ни стига да направим 
всичко онова, което искаме.  

 

 



 
 
 

Как един управленец/ лидер/ 
мениджър/ водач избягва стресовата 

ситуация в екипната работа  
 

Никога не унижавайте членовете от екипа си, 

като ги карате да попълват тестове за 

доказване на знания, съчинявани от по-

неопитен и новопостъпил служител от тях 

самите, защото губите завинаги доверието на 

екипа си. Съдете за членовете на екипа си не 

само по техните думи и теории, но най-вече 

по техните резултати в практиката и по 

техните дела.  

 



 
 
 

Как един управленец/ лидер/ 
мениджър/ водач избягва стресовата 

ситуация в екипната работа  
 Стресът идва от думите. Думите нямат някакво 

значение, съдържание и смисъл, и могат да 
увиснат във въздуха, ако не се изпълнят на 
практика. „Един грам практика струва повече от 
цял тон с проповеди”.  

Не е важно какъв си – важното е да си добър човек 
и дори когато ти причиняват зло, пак да 
продължиш да твориш добро. Никога да не се 
отказваш и да не изоставяш екипа си, заради 
лични мотиви, които изместват ценностите на 
организацията, чиито интереси си длъжен да 
защитаваш. 



 
 
 

Как един управленец/ лидер/ 
мениджър/ водач избягва стресовата 

ситуация в екипната работа  
 

Не лъжете членовете от екипа си, винаги им 

давайте предварително достъп до 

пълната информация, за да изпълнят 

правилно задачата си. Укривайки 

информацията Вие проваляте себе си и 

доказвате колко сте некомпетентен да 

ръководите екипа си, да разпределяте 

задачите и да му делегирате права.  



 
 
 

Как един управленец/ лидер/ 
мениджър/ водач избягва стресовата 

ситуация в екипната работа  
 

При всяко делегиране е необходимо да се 

определят прецизно правата и 

отговорностите, които се предоставят на 

всеки член от екипа, като това трябва да 

се направи писмено, за да няма 

разнопосочност на разбирането и 

тълкуването на възложените права и 

отговорности. 



 
 
 

Как един управленец/ лидер/ 
мениджър/ водач избягва стресовата 

ситуация в екипната работа  
 

Не показвайте страха си от тези, които Ви 

превъзхождат, това гарантира провала Ви 

като ръководител. Стигнете ли до това 

положение, нищо не може да Ви върне на 

върха на планината - достигнали сте 

дъното. 



 
 
 

Как един управленец/ лидер/ 
мениджър/ водач избягва стресовата 

ситуация в екипната работа  
 

Когато ръководителят не прилага еднакво 

за всеки делегирането на правата и 

отговорностите и не информира писмено 

в календара със събития или поне устно 

всеки от екипа за ангажиментите му, той 

умишлено пречи на работа на членовете 

на екипа си.  



 
 
 

Как един управленец/ лидер/ 
мениджър/ водач избягва стресовата 

ситуация в екипната работа  
 Помислете дали с действията си се 

справяте като ръководител. Помислете за 
примера, който давате на 
новопостъпилите си служители – добър 
пример за подражание ли е, или лош. 
Дребните неща…. те са съществените в 
човешките взаимоотношения, в екипа и в 
работа в стресова среда. Замислете се, 
това показва ли страха на ръководителя 
от превъзходството? 



 
 
 

Как един управленец/ лидер/ 
мениджър/ водач избягва стресовата 

ситуация в екипната работа  
 

Често ръководителят се опитва да се отърве от 

най-прогресивния член от екипа и отчаян от 

безсилието си, за да оцелее се опитва да настрои 

служителите си от екипа един срещу друг, за да 

съсипят по-добрия, по-умния - но губи. Защото  

най-прогресивният член от екипа може да работи 

самостоятелно и с друг екип, да се справя и без 

ръководителя си, а ръководителя се проваля 

поради некомпетентност. 



 
 
 

Как един управленец/ лидер/ 
мениджър/ водач избягва стресовата 

ситуация в екипната работа  
 

Не поставяйте свръх изисквания към 

професионализма и уменията на 

членовете от екипа си, на които дори 

Вие като ръководител на екип не 

можете да отговорите.  



 
 
 

Как един управленец/ лидер/ 
мениджър/ водач избягва стресовата 

ситуация в екипната работа  
 

Когато създавате и налагате правила, 

спазвайте и уважавайте правилата – те са 

валидни за всички без изключение. Те 

затова са създадени, за да се прилагат 

еднозначно за всеки член от екипа. Никога 

не злепоставяйте членовете си от екипа и 

не им вменявайте вина, за която дори и не 

са си помисляли.  



 
 
 

Как членовете на екипа да преодолеят стреса от 
стресова ситуация, която сама предизвикват за 

себе си, като се терзаят за валидността на 
дипломите на колегите си.  

 Преодолейте стреса на работното си място с пример за 
Илияна Денкова  - Никой не може да ме нарани или 
обиди, защото това е достоен труд за достоен живот!   

Първо висше образование – Специалност: Начална 
училищна педагогика 

Квалификация: Начален учител, Специализация: 
Изобразително изкуство 

Предмети: Възрастова и детска педагогика, психология и др. 

Второ висше – Магистър по макроикономика, 
Професионална квалификация: Икономист Специалност: 
Управление на човешките ресурси в Пловдивски 
университет “Паисий Хилендарски”, гр. Пловдив 



 
 
 

Как членовете на екипа да преодолеят стреса от 
стресова ситуация, която сама предизвикват за 

себе си, като се терзаят за валидността на 
дипломите на колегите си.  

 Казус - Родена в София, завършила в София основното 
и средното си образование, но не е завършила 
висшите си образования в София, защото това е 
особено важно за някои колеги от екипа.  

История - Университетът  „Неофит Рилски“ в Благоевград 
започва своята биография като филиал на Софийския 
университет "Св. Климент Охридски" с Разпореждане № 
323 от 9 август 1975 година на Бюрото на Министерския 
съвет (ДВ, бр. 65 от 1975 година). С Указ № 2296 от 4 
август 1983 година на Държавния съвет на Народна 
република България (ДВ, бр. 62 от 1983 г.), филиалът е 
преобразуван в самостоятелен Висш педагогически 
институт, който с течение на времето набира опит, търси 
свой облик и път в подготовката на педагогически кадри. 



 
 
 

Как членовете на екипа да преодолеят стреса от 
стресова ситуация, която сама предизвикват за 

себе си, като се терзаят за валидността на 
дипломите на колегите си.  

 
Две години по-късно - през 1985 г., започва да функционира и 

Научен съвет, с право да избира доценти по педагогика, 

психология, дефектология и методика на обучението. Разкриват 

се много нови специалности (математика, физика, химия, 

български език и литература, български език и история и др.) и 

през 1990 г. вече се осъществява обучение на редовни и 

задочни студенти в пет факултета по десет специалности. В 

периода след 1990 г. под въздействието на процесите на 

демократизация във всички области на обществения живот и в 

съответствие със Закона за академичната автономия, висшето 

училище в Благоевград започва да се развива с ускорени 

темпове... 



 
 
 

Как членовете на екипа да преодолеят стреса от 
стресова ситуация, която сама предизвикват за 

себе си, като се терзаят за валидността на 
дипломите на колегите си.  

 
Казус - Родена в София, завършила в София 

основното и средното си образование, но не е 
завършила висшите си образования в София, 
защото това е  особено важно за някои колеги. 

Задача: Изберете и определете как предпочитате да 
зачетете дипломата - погледнато в исторически план 
на учебното заведение – като от първоначално 
създаден филиал на Софийски Университет или като 
Югозападен университет „Неофит Рилски” към 
днешна дата. Помислете колко още колеги, членове 
на екипа на организацията ни имат дипломи от 
Югозападен университет „Неофит Рилски” или както 
решите в исторически аспект. 



 
 
 

Как членовете на екипа да преодолеят стреса от 
стресова ситуация, която сама предизвикват за 

себе си, като се терзаят за валидността на 
дипломите на колегите си.  

 Пример на член от екипа Илияна Денкова: Какво е 
работа в екип, защото това е достоен труд за достоен 
живот!   

Изказвам благодарност на заместник председателя на 
Федерация на независимите синдикални организации от 
леката промишленост Камелина Тачева, за оказаното 
съдействие при осъществяването на комуникациите с 
мениджмънта и представители от персонала на 
предприятието „Сънитекс АД“, което бе обект на 
изследване в дипломната ми работа. Имах възможността 
да осъществя директен контакт с човешките ресурси и да 
разработя дипломата си въз основа на реално действаща 
база данни с актуални показатели и факти за състоянието 
на предприятието към текущия период. 



 
 
 

Как членовете на екипа да преодолеят 
стреса от стресова ситуация, която сама 

предизвикват за себе си, като се терзаят за 
действията на другите.  

 Пример на член от екипа Илияна Денкова: Никой не 
може да ме нарани или обиди, защото това е достоен 
труд за достоен живот!   

Всеки член от екипа трябва да се научи, че тези, които са 
честни пред себе си, без да отчитат последиците, 
постигат много повече, отколкото тези, които са посели 
слухове и ще се оплетат в интриги. 

Защото всеки член на екипа не трябва да се сравнява с 
другите, винаги ще има хора, които ще са по-добри от тях 
или по-лоши от тях. Така е било и винаги ще бъде така. 
Никога не съм спирала да обичам, никога не съм спирала 
да вярвам и много държа на този, който ме прие такава, 
каквато съм, за това винаги ще го подкрепям. Винаги съм 
била себе си и ще бъда просто себе си. 



 
 
 

Как членовете на екипа да преодолеят 
стреса от стресова ситуация, която сама 

предизвикват за себе си, като се терзаят за 
действията на другите.  

 Доверието трудно се гради с години, но доверието 

в екипа може да се разруши само за един миг, за 

една секунда и никога вече да не може да се 

съгради и възвърне - това е стресовата ситуация. 

Не насаждайте мнението или идеята, че колкото и 

да се опитвате да се вкопчвате в тези, които 

обичате в екипа, много бързо ги отблъсквате. 

Помогнете на всеки от екипа си да разбере и 

разграничи факта, че Вие не се вкопчвате в самия 

него, за да го ограничите, а в идеята, която той 

прегръща, в каузата, която защитава и отстоява.  



 
 
 

Как членовете на екипа да преодолеят 
стреса от стресова ситуация, която сама 

предизвикват за себе си, като се терзаят за 
действията на другите.  

 Лоялността и доверието са качества, които не 

можеш просто да си купиш или придобиеш като 

преминеш курс по професионална квалификация 

или обучение по ключова компетентност за 

„Лоялност и доверие“. Лоялността и доверието 

трудно се печелят. Някои хора може да работят с 

години заедно и никога да не изградят доверие и 

лоялност един на друг, а само привидна 

поносимост, наподобяваща тези качества. - цитат 

от имейл на Илияна Денкова 

 



 
 
 

Как членовете на екипа да преодолеят 
стреса от стресова ситуация, която сама 

предизвикват за себе си, като се терзаят за 
действията на другите.  

 Когато получите книга с Откровенията си, значи сте 

постигнали много, някой е разбрал 

добронамереността и смелостта Ви да покажете 

себе си в истинската си светлина с 

недостатъците си, затова не трябва да съдите 

недостатъците в членовете на екипа си. 

Помислете си, че е твърде вероятно да 

притежавате същите недостатъци и то по-

многобройни и много по-силно изразени от тези 

на другите. 



 
 
 

Как членовете на екипа да преодолеят 
стреса от стресова ситуация, която сама 

предизвикват за себе си, като се терзаят за 
действията на другите.  

 Когато получите книга с Откровенията си, значи вие сте най-
богатия човек, защото имате истински екип, който доказва, че 
винаги ще Ви подкрепя и в добро и в лошо заради това, което 
вършите.  

Само този, който вечно иска да си разчиства сметките с някого, 
защото не се чувства сигурен, че заслужава високата си 
позиция в екипа, показва страх и несигурност, неувереност в 
себе си и затова отчаяно се опитва да наранява другите, които 
не са виновни, че са по-добри и по-способни от него. Не 
позволявайте да Ви нараняват, но и Вие не наранявайте – 
борете се достойно и не падайте на ниското ниво на опонента 
си. Когато си мислите, че наранявате другите Вие 
наранявате себе си, защо виждате, че не можете да 
засегнете някой, който не се интересува от това, което 
правите.  



 
 
 

Как членовете на екипа да преодолеят 
стреса от стресова ситуация, която сама 

предизвикват за себе си, като се терзаят за 
действията на другите.  

 Стресът идва и от липса на достоверна 

информация, когато факти от личния живот на 

членове на екипа се базират само на безпочвени 

предположения. Не е необходимо дори да се 

прилага „Проверка на трите сита“ на Сократ, а 

директен отказ да се приеме надеждността на 

информацията. Дезинформацията също може да 

доведе до стресова ситуация в екипа. Но ако 

информацията се окаже достоверна, това може 

да доведе до компрометиране на доверието и 

трайното му разрушаване. 

 



 
 
 

Как членовете на екипа да преодолеят 
стреса от стресова ситуация – какво научих 

от миналото 
 

Когато си мислите, за това, което сте извършили в 
миналото, мислете за него като за още едно 
добро свършено дело, което Ви е мотивирало да 
продължите да работите за същата кауза, но в 
друг екип при други обстоятелства. 

Миналото не ме стресира, не се чувствам виновна 
за миналото, напротив харесвам миналото си и 
се радвам, че успях да обединя в екип толкова 
различни по своята същност и убеждения 
национални общности, като спечелих само 
положителен опит и истинско приятелство и 
доверие.  



 
 
 

Как членовете на екипа да преодолеят 
стреса от стресова ситуация – какво научих 

от миналото 
 

Научиха ме, че така както съм свикнала да печеля с 
достойнство и чест, така трябва да свикна да губя 
със същото достойнство и чест.   

Научиха ме да понасям сама поражението, но 
никога да не отстъпвам, никога пред никого на 
колене, дори и когато останеш без колене. 
Научиха ме да използвам силите си, за да се 
защитавам, да използвам ума си, за да оцелявам, 
но никога да не се отказвам, да понасям всичко, 
да съм издръжлива, да съм търпелива – „на час 
по лъжичка“ казваха те – моят стар, но изпитан 
екип.  



 
 
 

Как членовете на екипа да преодолеят 
стреса от стресова ситуация – какво научих 

от миналото 
 

Научиха ме да се справям сама, никога да не 
прикривам чувствата си, да не се страхувам 
от бъдещето, да контролирам духа си, да 
надмогвам страха си, да игнорирам болката и 
да заставам винаги зад думите си – така като 
стоях на протеста зад лозунга „Искаме да 
видим бъдещето си в България“.   

Миналото не ме стресира, не се чувствам 
виновна за миналото, бих преминала отново 
през него без страх. Научиха ме, че това не е 
просто спортно състезание, а оцеляване.   

 



 
 
 

Как членовете на екипа да преодолеят 
стреса от стресова ситуация – какво научих 

от миналото 
 „Няма да плащаме чуждите грешки” скандира КНСБ 

на 11 декември 2014 г., поради което и аз също 

нямам намерение да плащам за чуждите грешки, 

но докоснаха сърцето ми. Затова да не говориш с 

човек, с когото може да се говори, значи да 

изгубиш човека от екипа си. Защото няма 

значение колко е висока позицията в 

организацията ти, по-важното е какво правиш ти, 

за да си част от нея,  по-важен е приноса ти. 

Заедно можем всичко.  



 
 
 
 

Откровения 
 Работим в социална организация, която помага на 

хората да бъдат това, което искат - да бъдат себе 
си!  

 

Ние сме социални хора и винаги трябва да носим 
човещината в себе си! 

Не забравяйте, че частица от нас може да бъде 
целия свят за някого! 

 

БЛАГОДАРЯ НЕ ЗА ВНИМАНИЕТО, А ЗА 
ТЪРПЕНИЕТО ДА ПРИЕМЕТЕ ЕДИН ЧОВЕК В 

ЕКИПА ТАКЪВ, КАКЪВТО Е ! 

 


