
МЕЖДУДЕПАРТАМЕНТЕН УЪРКШОП-СЕМИНАР 

 „СЕДЕМТЕ НАВИКА НА ВИСОКОЕФЕКТИВНИТЕ ХОРА“ 

 

 

Модератори: 

гл.ас. д-р Иванка Добрева-Драгостинова 

гл.ас. д-р Незабравка Попова-Недялкова 

гл.ас. д-р Гергана Стефанова 

 

Гост лектор: 

Стивън Питърсън, бизнес консултант от САЩ 

 

Превод:  

Габриела Николова 

 

Участници в семинара:  

Студенти и преподаватели от БП „Интериорен дизайн“  

и МП „Пространствен дизайн“ - 

Милица Петрова, Петя Бобева-Каменова, Маргарита Манолова, Теодора 

Добрева, Таня Бакалова, Таня Михалева, Милена Петрова, Деница 

Симеонова, Камелия Сарафска, Надя Емануилова, Йоанна Кръстинкова, 

Силвия Иванова, Марияна Димитрова, Мая Миндева,  Цветеслава Кръстева, 

Мария Михайлова, Десимира Овчарова, Кристина Христова, Александра 

Черешева, преп. Илиана Гикова, гл. ас. д-р Софрони Върбев; 

Студенти от БП „Мода“ и МП „Мода и бизнес Стратегии“ - 

Анита Петрова, Вероник Цветкова, Боряна Петрова, Искра Петрова, Гергана 

Димова; 

Студенти от МП „Архитектура“ -  

Стилиян Бонев, Яна Дзанато, Ирен Станикина, Светла Върбанова, Amer 

Baroudi, Alaa Almallah, Йоанна Минкова, Анета Манолова, Тюркян Хасан – 

Хаджи и др. 

 



 

На 26 април 2016 г. от 10:00 ч. в НБУ беше представен семинарът „Седемте 

навика на високоефективните хора. Действена стратегия за личностна 

промяна“, който представя цялостен принципен подход за изграждането на 

балансирана и успешна личност, както и за разрешаването на проблеми в 

професионалната и личностната сфера. 

 

  
 

Лекторът СТИВЪН ПИТЪРСЪН е професионален бизнес-консултант от 

Минеаполис, Минесота (САЩ) с богат опит в областта на предприемачеството. 

Г-н Питърсън дълги години управлява успешно своята компания за софтуерни 

продукти и прилага на практика усвоените знания от семинара на Стивън Кови 

„Седемте навика на високоефективните хора”, след като лично се убеждава в 

ефективността на представените методи. Благодарение на прилагането на 

основните принципи на книгата, той постепенно превръща своята фирма в 

просперираща бизнес структура с удовлетворени и ефективни служители. След 

успешната продажба на компанията и пенсионирането си , Стивън Питърсън 

решава да сподели своя опит, като ръководи серия от практически ориентирани 

обучителни семинари, свързани с повишаване на ефективността в 

организацията, чрез усъвършенстване на взаимоотношенията между отделните 

личности в нея. Всяка година Стивън Питърсън провежда семинари и обучения 

на редица фирми и в България. 

 

Семинарът беше организиран по покана от департаментите „Дизайн“ и 

„Архитектура“ и беше насочен към студентите от програмите към двата 

департамента. Въпреки че организирането на подобно събитие е свързано с 

немалка финансова обезпеченост, лекторът Стивън Питърсън и преводача 



Габриела Николова, отказаха заплащане и направиха този семинар подарък за 

нашите студенти.  

 

Изобилстващ от конкретни примери от личния професионален и житейски опит 

на лектора, поднесени атрактивно, разбираемо и с много хумор и всеотдайност, 

семинарът със сигурност допринесе за усъвършенстването и развитието на 

личностните качества на всеки един от участниците.  

Провокираното от Стивън Питърсън непосредствено общуване със студентите, 

дискусиите, поставените за размисъл разрешаване въпроси бяха възприети 

изключително добре и активно от нашите студенти. Лекторът беше впечатлен и 

поласкан от интереса и ангажираността на аудиторията и изяви желание в 

скоро време отново да бъде наш гост. 

 

Уъркшоп-семинарът „Седемте навика на високоефективните хора“, в който 

всъщност водещият развива единадесет принципа, имаше за цел да даде на 

студентите насоки и умения за работа в екип, да им предостави съвети за 

тяхната професионална реализация. Стивън Питърсън даде на участниците 

много повече – духовно и личностно обогатяване, напътствия как да бъдат на 

първо място по-добри хора, а от там и реализирали се успешни 

професионалисти. 

 

Като заключение на срещата, Стивън Питърсън раздаде на всички сертификати 

за участие, които бяха предварително подготвени със съдействието на гл.ас. д-

р Софрони Върбев. 

 

 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 

гл. ас. д-р Иванка Добрева-Драгостинова 

 

 


