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Началото
В In Your Hands получихме задание от HR директора на Имотека, за индивидуален коучинг на назначения наскоро 
Регионален мениджър на компанията за регион Варна – г-н Делян Димитров. Приятната изненада идваше от 
позитивния подход, разбирането на коучинг процеса като подкрепящ и грижещ се за хората като личности и 
професионалисти подход. В коучинга това е достатъчна база за успешна и ефективна работа. 

Поставената задача включваше 10 индивидуални сесии, с което да му се помогне да се придвижи от позицията 
на мениджър кантора до регионален мениджър и да разгърне собствения си капацитет и този на региона, като 
се разшири мрежата от кантори. Всичко това трябваше да е на база развитие на стратегическото мислене и 
трансформиране на нагласите, които да спомогнат за по-ефективно управление на екипа.  

Посока на работа
С проекта от страна на In Your Hands се ангажира Ралица Христова – Акредитиран Мастър Коуч (IAPC&M) с над 
2000 часа работа с клиенти и екипи. Работеше се в две посоки – корпоративна и личностна. 

Личностната посока беше свързана с изграждане на лидерски стил в управлението на хора, основан на водещи 
ценности и вярвания, осъзнаване на собствените реакции и тяхната промяна, промяна на стила на водене на 
разговор. 

В корпоративната посока се работеше за създаване на основа за растеж и развитие, изграждане на корпоративна 
идентичност чрез съгласувана мисия, визия, ценности и цели, тяхното комуникиране и интегриране в работата и 
придобиване на собственост от страна на служителите, както и откриване на нова кантора.

Процес на работа
По време на срещите, от индивидуалната коучинг работа се премина през извеждането на водещите ценности на 
клиента, както и в обучение на това, как да приложи същата методология с екипа си от мениджъри. След като вече 
разполагаше с приоритизиран списък на водещите си ценности и тези на екипа, бяха създадени корпоративните 
ценности на компанията. На тяхна база създадохме Мисия и Визия, които бяха посрещнати много топло от 
мениджърите и служителите, тъй като те се разпознаваха във вплетените ценности и ги приемаха като свои. Това 
улесни процеса на комуникация и внедряването им на практика.

“Докато извличах ценностите на екипа, следих реакциите им. Хората грееха от самия разговор,“ споделя Делян. 
Това се случва, когато се отнасяме към хората с грижа и разбиране. Всеки иска да бъде чут и разбран, а когато 
това се случва на работното място и от ръководителя, реакциите са положителни. Те са в основата на изграждане 
на организационна култура на доверие, уважение и коопериране.
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Резултати 
След края на проекта Делян сподели: “Постигнах осъзнаване на собствените си реакции. Впоследствие не се 
ядосвах на ситуациите, в които се чувствах атакуван по отношение на водещите ми ценности. По-скоро ги 
отбелязвах. В момента виждам ясно причините и мога да контролирам реакциите си към подобни провокации.  
Това много промени мирогледа ми. Вече не се гневя толкова.

Наблюдавам и промяна във воденето на спор – наблягам на това да задавам повече въпроси, а не да се впускам 
в директна конфронтация. По настоящем прилагам по-скоро модераторски подход и това ми носи много големи 
ползи.

Познаването на ценностите на моя екип ми помага да ръководя 
компанията по начин, който е овластяващ и подкрепящ.

Разработихме дизайн и на видно място в офиса поставихме 
съгласуваните Мисия, Визия и Ценности.  Проектът бе възложен на екипа. 

Те се чувстват съпричастни, 
защото припознават себе си 
в проекта.“

Клиентът беше обучен в 
методология за водене 
на ефективна комуникационна среща, основана на принципите на 
коучинга. Целта е създаване на екипен дух, празнуване на успехите, 
развиване на самостоятелност при целеполагане и справяне с трудни 
ситуации и взаимопомощ.

На първата среща кипеше оживление и ентусиазъм, защото методологията акцентира върху силните страни на 
всеки от мениджърите, изслушването и разбирането, мониторинг за справяне с поставените задачи и цели от 
предходния месец. 

На сбогуване Делян Димитров сподели: “Сега, когато направих всичко това ми се освободи много време за 
стратегически цели и планове.“

“В коучинга се работи с хората, които 

са готови за промяна, амбицирани 

да постигат резултати и осъзнаващи 

връзката между личностното развитие и 

развитието на компанията.“

Ралица Христова, 

водещ коуч в проекта

“Сега, когато направих всичко 

това ми се освободи много 

време за стратегически цели и 

планове.“

Делян Димитров, 

Регионален мениджър на 

Имотека Варна


