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ПРЕГОВОРИ И УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ 
Водещ Росен Йорданов 

 
 
Курсът е базиран на няколко основни тези: 
 
 

1. ЧОВЕКЪТ Е КОНФЛИКТНО СЪЩЕСТВО 
Идеята за безконфликтен свят е фикция, защото биологичните и социалните 

фактори, които определят човешкия характер и човешките отношения предпоставят 
сблъсъци. Същевременно, конфликтите не са толкова функция на вродени човешки 
недостатъци и природна „лошотия“, колкото на неумение да се предодоляват различията 
между хората, които съществуват априори. 

  
2. РАБОТАТА С ХОРА Е ЗА ПРЕДПОЧИТАНЕ ПРЕД РАБОТАТА СРЕЩУ ТЯХ 

Малцина са тези, които истински желаят да „спечелят“ за сметка на другите, защото 
знаят, че тези „победи“ са нетрайни. Всеки би предпочел да има повече „партньори“, 
отколкото „врагове. Всъщност,  повечето хора биха предпочели да разрешат конфликта, в 
който са попаднали, ако могат и знаят как да запазят достойнството и интересите си.  
  

3. НАЙ ДОБРОТО СРЕДСТВО ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ СИ 
ОСТАВА ДИАЛОГА 

Повечето конфликти в личния и професионалния живот могат да се избегнат и уредят 
по пътя на диалога. Уменията за ефективен диалог в конфликтна ситуация  не са “панацея”, 
но помагат да се намали случайността и нетрайните резултати. В същото време увеличават 
шанса да се постигат устойчиви решения, които двете страни намират за приемливи и 
изпълними. 

Предназначение на курса: 

В резюме, курсът може да бъде приет с интерес от участници, чиито професионални и 
служебни функции и задължения налагат сравнително често да управляват или да 
посредничат при решаването на междуличностни или междугрупови спорове и конфликти. 
Те могат да възникват както във вътрешнофирменото пространство, така и при 
взаимодействие с външни партньори и контрагенти. Тематичното съдържание на програмата 
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би заинтригувало и специалисти, които са ангажирани с преговорни процеси и обезпечаване 
на доверителни и надеждни бизнес контакти и връзки.  

Цели на обучението: 

• Повишаване на базисната компетентност за управление и решаване на конфликти 
• Запознаване с принципите за системен анализ и диагностика на конфликтна ситуация 
• Развиване на уменията за посредничество и управление на конфликти 

Специално внимание: 

• Диагностика на латентни конфликти в организацията, които ерозират отношенията и 
ефективността 
• Вътрешно-трупови конфликти 

 
Основни теми: 
 

• Теория и типология на конфликтите 

• Модели за диагностика на кофликти в организацията  

• Структура на процеса на управление на конфликти 

• Умения и техники за работа в условията на конфликтни преговори 

 

 

Росен Йорданов:   Магистър по социална психология. 
Специализация по „Интерактивно обучение и групово-динамични тренинги" по съвместна програма на 
СУ «Св. Климент Охридски», «Interaction associates" US и Фондация „Партньорство“ България -1994-

1995 г. 
Дипломиран „Психодрама терапервт“ от 2003 г. от Психотерапия 2000 / България „Българско дружество 
по психодрама и групова терапия“ - член на FEPTO (Федерацията на Европейските психодрама тренинг 

организации“) 
 

Практика 
Водещ на интерактивни и групово-динамични обучения/треньор, практикуващ от 1995 г. по 

Комуникативни умения, Решаване на конфликти, Лидерство, Асертивно поведение и себепредставяне, 
Разкриване на лъжата и манипулативното поведение, Психология на преговорите, и др. 

Специалист по криминална психология, с повече от 15 години практически опит в работа с детектор на 
лъжата, различни криминални разследвания и кризисни преговори. 


