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КУРСА ЗА ЛИДЕРСКО ОБУЧЕНИЕ EQUIP 
Кратко представяне 

 

Курсът за лидерско обучение (КЛО) EQUIP е създаден 

през 1996г. от д-р Джон Максуел, световно известен 

лектор, автор и експерт в областта на лидерството и 

мениджмънта. Понастоящем КЛО се използва в над 

170 страни по света, на всички континенти като в 

много държави е възприет от държавни институции и 

бизнес компании за обучение на техните служители 

(например в САЩ, Италия, Австрия, Хърватска и др.) 

КЛО EQUIP се състои от три нива, всяко ниво от шест обучителни семинара. В България той се 

провежда успешно от 2005-та година до сега (виж по-долу справка за дейности и резултати). 

Форматът на всеки Обучителен семинар е кратки презентации на шест теми в продължение на 

4-5 часа с кратки почивки, които протичат в интерактивна и приятна атмосфера, съчетаваща 

сериозни теми,поднесени по завладяващ начин. Обикновено лекторския екип се състои от 1-3 

Сертифицирани обучители. 

Курсът може да бъде преминат за две години, като семинарите се провеждат в интервал 

няколко месеца един от друг за да имат време участниците да приложат наученото. В края на 

обучението, всеки участник получава специален Сертификат, издаден от Централния офис на 

EQUIP  в Атланта, САЩ и подписан лично от д-р Максуел. 

КЛО предлага универсални принципи и практични идеи, базирани на традиционните 

християнски ценности и морал и адаптирани и съобразени с националните особености и нужди 

на всяка страна и населено място, където се провежда. 
 

 Някои примерни теми от КЛО EQUIP включват: 

- Призвание за лидерство 

- Основа за лидерство – характер и ценности 

- Дарби и умения – как да ги разпознаем, развием и приложим 

- Приоритети и управление на времето 

- Работа в екип 

- Как се справяме с трудни хора и ситуации 

- Ефективна комуникация и презентиране 

- Креативно лидерство и иновации 

- Стратегическо планиране 
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ДЕЙНОСТ И РЕЗУЛТАТИ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2005 – 2015 
 

2005 – стартиране на Програма EQUIP в национален мащаб 
 

2005-2008 – Първо ниво - провеждане на шест обучителни конференции със средно по 100-120 

участника вСофия, Варна, Стара Загора, Пампорово, Пловдив и др. с випуск от 97 

Сертифицирани обучители 
 

2008 – стартиране на КЛО EQUIP в Сърбия  

2009 – стартиране на КЛО EQUIP в Хърватска 

2010   - стартиране  на КЛО EQUIP в Македония 

2010 – 2012 – Второ ниво, (шест обучителни 

конференции) проведено в София и Стара Загора – 25 

Сертифицирани   обучители (преминали и двете нива, 

общо 12 обучителни конференции) 

 

2013 – 2014 – стартиране на Програмата в Югозападна България в сферата на образованието – 

в партньорство с Община Смолян, Община Велинград, Община Доспат и Регионален 

Инспекторат по образованието – гр. Благоевград. 

Понастоящем Програмата се провежда в София, Варна, Смолян, Гоце Делчев, Доспат, 

Велинград и др. 

Предстои стартиране на Второ ниво за гр. София на 25-26 септември, 2015. 
 

 За повече информация и въпроси: 
 

Гроздан Стоевски, Председател на фондация „Динамис” и Национален координатор на 
Програмата EQUIP, 0896 685 672, g.stoevski@gmail.com; www.dynamisfoundation.org 

https://www.facebook.com/pages/Фондация-Динамис/ 

Статии и материали на д-р Максуел са били публикувани в периодичния и специализиран 
печат в България (например сп. Мениджър). Преведени и отпечатани са редица негови 
бестселъри, като: 
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