
„СЪПРОТИВАТА В ОРГАНИЗАЦИЯТА“ 
 
 

УСТАНОВЕТЕ ХАРМОНИЯ НА РАБОТНОТО МЯСТО И ОВЛАДЕЙТЕ 
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УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,  

НАСТОЯЩЕТО ОБУЧЕНИЕ ДАВА ОТГОВОР НА РЕДИЦА ВЪПРОСИ, 

СВЪРЗАНИ СЪС  СЪПРОТИВАТА В ОРГАНИЗАЦИЯТА, ПРИЧИНИТЕ ЗА 

ВЪЗНИКВАНЕТО Й, ФОРМИТЕ Й НА ПРОЯВЛЕНИЕ, КАКТО И ПЪТИЩАТА ЗА 

УСПЕШНОТО Й ПРЕОДОЛЯВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ. 

Обучението включва основни познания за  съпротивата като понятие от 
ежедневието и като лична, колективна или йерархически организирана 
проява. Акцентът е върху съпротивата срещу промените в организацията, 
причините за възникването им, личните и структурните бариери и 
механизмите за преодоляването им. 

  Лекторът д-р Лилия Стоянова е с професионален опит като експерт в различни 

сфери на психологията и педагогиката, консултант по управление на човешките 

ресурси, преподавател по  „Психология на управлението“. 

 
 
 
 

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА 
 

9.00 - 9,30  Регистрация на участниците 
 9,30 - 11,00   
 Съпротивата като термин от ежедневието. Нормална човешка реакция 

ли е съпротивата? 

http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%99%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1


 Причини за възникването й. Анализ на причините за възникване на 
съпротива и пътища за осуетяването им. 

  Власт и съпротива.  
 Видове съпротиви. 

 
 11,00 - 11,30 Кафе-пауза 

 

11, 30 -14, 00 

 Съпротивата срещу организационната промяна“. 
 Причини за съпротива; 
 Форми на проява на съпротивата; 
 Фази на планираната промяна; 
  Управление на съпротивата в организацията. 
 Основните стратегии; 
  Критични проблеми, от чието решаване зависи успехът за управление на 

промяната. 
 
Дискусия. Разглеждане на поставени от участниците въпроси.  

Раздаване на сертификати от проведеното обучение. 
 
 

 

За лектора:  Д-Р ЛИЛИЯ СТОЯНОВА  

 

Доктор по педагогика, магистър по право, директор с 

20-годишен управленски стаж, консултант по управление на 

човешките ресурси и организационно управление, преподавател 

по Психология на управлението, Здравословни и безопасни 

условия на труд, Административна кореспонденция и етикет, 

Бизнес комуникации, Евроинтеграция, Евро бизнес и протокол, 

Фирмено право.  Автор на учебни програми във висшето и средното образование по 

стратегическо управление, организационно управление и организационно поведение, 

психология на управлението, както и на много публикации, свързани с управление на 

човешките ресурси и финансовото управление и контрол в публичния сектор, 

здравословни и безопасни условия на труд. Дългогодишен ръководител на организация 

в публичния сектор, представяла  иновативни практики пред ЮНЕСКО в Москва - 

2010 год., Европейския парламент в Брюксел - 2008 г., ЕП - Страсбург – 2011г.  

 

 

    
 


