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ПРЕГЛЕД НА РАЗДЕЛИТЕ И ТЕМИТЕ

РАЗДЕЛ 1: Управление на времето във 
вашия живот

Раздел 2: Управление на времето и 
вашите цели

Раздел 3: Лични и външни фактори, които 
влияят на управлението на времето

• ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕМ, НЕКА 
ТЕСТВАМЕ НАШЕТО УПРАВЛЕНИЕ 
НА ВРЕМЕТО

• Какво е управление на времето и защо 
да го използваме

• Как се е възприемало управлението на 
времето с течение на времето

• Картографиране на реална ситуация: 
основни области за управление на 
времето в управление на времето от 4-
то поколение

• Дейност: картографиране на начина, по 
който разпределяте времето си в 
различни области от живота си

• Защо, какво и как (може да се управлява 
във времето)

• Дейност: вашите "защо
• Какво: помислете за целите си
• Дейност: поставете си SMARTцели
• Дейност: съставете си списък със задачи 

и дейности

• Губители на време, причини за загуба на 
време и как да се справите с тях

• Дейност: съставете списък на губещите 
време и измислете идеи за 
предотвратяване или справяне с тях

• Личен ритъм и върхове на представянето
• Тест: сутрешна птица ли си или нощна 

сова?
• Стресови ситуации, работа и управление 

на времето
• Психични хигиенни практики за 

предотвратяване на стреса и управление 
на времето

• ПРЕДИ ДА ПРИКЛЮЧИТЕ: ИЗГОТВЕТЕ 
ВАШИЯ ПЕРСОНАЛИЗИРАН седмичен 
график



УЧЕБНИ ЦЕЛИ

Курсът разглежда свързани с работата, лични и социални компетенции в областта на 
управлението на времето. Предоставя основен теоретичен преглед в областта, както и 
набор от практически инструкции и упражнения за ефективно управление на времето. 
Основните учебни цели са:
• да ви научат какво означава терминът „управление на времето“ и ще можете ли да го 

прилагат в живота си.
• да определите и настроите своите цели и как да ги формулират правилно.
• да анализирате своите цели и да направят списък с дейностите за тяхното 

изпълнение.
• да откриете различни методологии и принципи за планиране и приоритизиране на 

времето.
• да можете да използвате на практика базираното на приоритет планиране.
• да разберете личните и външни фактори с влияние върху управлението на времето.
• да идентифицирате губещите времето ви и тестване на личния ритъм.
• да разберете причината и последствията от стреса и влиянието му върху 

управлението на времето и да овладеете как да го предотвратите с нашето собствено 
планиране.



ПРЕДВАРИТЕЛЕН ТЕСТ
1. Какво е управление на времето от първо поколение?

a. Най-новото приложение, което можете да изтеглите на мобилния си телефон, за да ви помогне да управлявате времето си..

b. Задачи, записани в списъци (списъци със задачи, контролни списъци), лесни за контрол, без приоритети и крайни срокове.

c. Сертифицирана методология за контрол на управлението на времевия процес. 

1. Основните области за управление на времето от 4-то поколение са: 

a. Семейство, работа, приятели, свободно време.

b. Работа, Свободно време.

c. Здраве, Пари, Щастие.

1. Разбирането на моето ЗАЩО, КАКВО и КАК в живота може да ми помогне:

a. Да разбирам и управлявам моите мотиви, цели и задачи. 

b. Да избегна проблеми на работното си място. 

c. Да мога да поема отговорност за другите хора. 

1. Какво означава съкращението SMART?

a. Твърди, смислени, приятни, истински, доверени. 

b. Конкретен, измерим, постижим, реалистичен, свързан с времето.

c. Саркастичен, подъл, арогантен, груб, токсичен.  

1. ABC анализа е:

a. Метод, използван за класифициране на задачите в групи в зависимост от тяхната спешност и важност. 

b       



ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ: ТЕСТ ЗА ВАШЕТО УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО
За много от нас времето има тенденция да е плашещо. Въпреки че има много възможности да прекарате свободното си време, ние сме натоварени с различни 
задачи, инструкции, както и безкрайни стимули, информация, данни и съобщения, идващи от различни източници. Може да изглежда трудно да се контролира 
всичко, въпреки цялата помощ, предоставена, за да ни спести време. Преминете през теста по-долу, за да разберете колко добри мениджъри на време сте. 
Моля, съпоставете съответното число с всяко твърдение в зависимост от това до каква степен одобрявате съдържанието му (1 означава „никога“, докато 4 
означава „винаги“)

1- никога 2 – понякога     3 - често 4 - винаги

1. Представям се по-добре, когато съм под напрежение.

2. Винаги ми липсва време, както вкъщи, така и на работа.

3. Чувствам се зле, когато си взема малко почивка. Дори по време на почивка.

4. Винаги бързам, сред хора, места и събития.

5. Имам затруднения да се концентрирам. Дори когато работя, мисля за други неща.

6. Трудно ми е да се ориентирам към планирането на моя ден/седмица.

7. Работата е това, което най-много ме интересува.

8. Чувствам се неудобно, когато закъснявам.

9. Обядвам и/или се храня по време на работа.

10. Разделям времето си между много неща едновременно.

11. Иска ми се да мога да прекарвам повече време със семейството си.

12. Правя всичко бързо: ходя, говоря, ям и шофирам.

13. Не съм склонен да делегирам нещата, предпочитам да правя всичко сам.

14. Трудно ми е да забавям темпото, да се отпусна и да обмисля всичко.

Общ резултат:



РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕСТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО

14 - 25 Изглежда, че използвате времето си възможно най-добре и имате добри умения за планиране. 
Можете да продължите напред и да използвате методи, които могат да се прилагат както на работа, 
така и у дома. Възползвайте се от уменията си и се опитайте да подобрите своя „баланс между работа 
и личен живот“. Ежедневното управление на времето е едно нещо, какво ще кажете за гледане на 
дългосрочни цели по отношение на вашето свободно време, здраве и благополучие? Намирате ли 
достатъчно време за релакс и размисъл? Какво ще кажете да направите списък с бъдещи проекти, по 
които можете да започнете да работите днес?

26 - 38 Виждате колко е важно да планирате и да сте добре организирани, за да бъдете ефективни в 
управлението на времето. За да се представите по-добре, трябва да опитате да зададете свое 
собствено темпо и да го спазвате. Ще почувствате по-малко нужда да се върнете към задачите си, да 
ги адаптирате и модифицирате.

39 - 56 Опитайте да забавите темпото, да се отпуснете повече и да се замислите. Започнете свое 
собствено управление на времето, като запазите малко време за себе си. Може би трябва да се 
научите как да казвате положително НЕ на изискванията на другите хора. Запазването на време за 
себе си ще ви бъде от полза толкова, колкото и съставянето на списък със задачи. Започнете да 
правите рутината си за управление на времето още сега, ще видите големи подобрения във вашето 
здраве, благополучие и накрая ще получите много повече от начина, по който прекарвате времето си.



ТЕМА 1: УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО В ЖИВОТА НИ

• Какво е управление на времето и защо да го използваме?

• Как се е възприемало управлението на времето с течение 
на времето?

• Реално картографиране на ситуацията: основни области за 
управление на времето в управлението на времето от 4-то 
поколение

• Дейност: картографиране на начина, по който разпределяте 
времето си в различни области от живота си



КАКВО Е УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО И КАК ТРЯБВА ДА ГО ИЗПОЛЗВАМЕ

Управление на времето буквално означава начинът, по който управляваме времето си. Въпреки това в 
момента терминът за управление на времето е широко използван в областта на личностното развитие и 
всъщност, освен да управлявате времето си, той предполага управление на вашия подход към себе си, 
към вашето семейство, приятели, работни и развлекателни дейности, извършвани през това време.

Всъщност управлението на времето ни помага да организираме времето си по ефективен начин чрез серия 
от препоръки, процедури, инструменти и техники. Някои от тях ще бъдат представени по-късно в 
обучението.

https://www.canstockphoto.com/word-cloud-time-management-
15483662.html



РАЗВИТИЕ НА ПРЕДСТАВАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО

УВ 1-во поколение –
задачи, записани в 

списъци (списъци със 
задачи, контролни 
списъци): лесни за 

управление, без 
приоритети и крайни 

срокове.

УВ 2-ро поколение –
прости календари, 

дневници: могат да се 
записват срокове и цели.

УВ 3-то поколение –
разширена система, за да 

включва приоритети и 
ценности.

УВ 4-то поколение –
система за дългосрочно 

управление, разширена, за 
да включва жизнени цели. 

Логистичнота част е 
завършена,  свързана с 

емоционалната част.



КАРТИРАНЕ НА РЕАЛНА СИТУАЦИЯ: ОСНОВНИ ОБЛАСТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 
ВРЕМЕТО В УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО ОТ 4-ТО ПОКОЛЕНИЕ

СЕМЕЙСТВО
Съпруга/съпруг
деца
Родители
Други роднини
Свободно време
Грижете се за времето си

ХОБИТА / ДЕЙНОСТИ В
СВОБОДНОТО ВРЕМЕ 
Отпуснете се
Спорт
Четене
Благотворителност
Ходене на църква

ПРИЯТЕЛИ
Добрите приятели не са 
заплаха за мен
Приятели, които искат да ми 
помогнат по пътя и на които 
също съм готов да помогна

РАБОТА
Наемане на работа
Самоосигуряващ се
Начало на кариерата, 
поддръжка, развитие
Печелене на пари
Самоусъвършенстване



ДЕЙНОСТ: КАК РАЗПРЕДЕЛЯТЕ ВРЕМЕТО СИ В РАЗЛИЧНИ ОБЛАСТИ В ЖИВОТА СИ 
ВЪРХУ КАРТАТА
Преди да преминете към следващата част от обучението, попълнете полетата си, които трябва да 
очертаят текущата ви ситуация как разпределяте времето си, на кого и какви дейности. Можете да 
използвате въпросите по-долу, за да ви насочат:

Кое е моето семейство и какво правим заедно?
Какви са моите лични хобита и как прекарвам свободното си време?
Кои са моите приятели и как прекарваме времето си заедно?
Каква работа имам (или на кой етап от кариерата си се намирам в 
момента)?

МОИТЕ ХОБИТА И ДЕЙНОСТИ В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ МОЕТО СЕМЕЙСТВО

МОЯТА РАБОТА И КАРИЕРА МОИТЕ ПРИЯТЕЛИ



ТЕМА 2: УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО И ВАШИТЕ ЦЕЛИ

• Защо, какво и как (може да се управлява навреме)

• Дейност: вашите защо

• Какво: помислете за целите си

• Дейност: задайте свои собствени разумни цели

• Дейност: направете свой собствен списък със задачи и 
дейности



ЗАЩО, КАКВО И КАК (МОЖЕ ДА СЕ УПРАВЛЯВА НАВРЕМЕ)

ЗАЩО

КАК
КАКВО

ВРЕМЕ

.  

ЗАЩО означава вашите МОТИВИ. Това са движещата сила и енергия за нашите 
действия (основащи се на нашите ценности, мисия и визии) и ние ги използваме, за да 
формираме нашите цели.

КАКВО и КАК означават нашите дългосрочни ЦЕЛИ и списък със ЗАДАЧИ И 
ДЕЙНОСТИ, необходими за постигане на нашите дългосрочни цели.

Преди да преминете към следващата част от обучението, запишете си 
отговорите на следните въпроси:

Защо моите дейности са смислени (каква е моята визия за бъдещето)?

Какво искам да постигна в живота си в различни области от живота си (кариера, 
семейство, приятели и дейности в свободното време)?

Какви стъпки трябва да направя и мога да направя, за да постигна мечтите си?

Очевидно не е лесно да се намерят отговори на тези въпроси. Затова нека 
разгледаме всички области по-отблизо в следващите глави.



ДЕЙНОСТ: ВАШИТЕ ЗАЩО

Както вече беше споменато, управлението на времето може да бъде успешно само ако знаете защо, какво и как ще направите.
Нека помислим за ЗАЩО, тоест вашите мотиви, които движат вашите дейности и начин на живот. Отговорете на въпросите по-долу 
и запишете отговорите си: 

Сега да преминем към втората част от вашата работа. Опитайте да мислите за събитие или преживяване от реалния живот, когато търсите отговорите 
на следните въпроси. Отпуснете се, не бързайте. Чувствайте се свободни да се върнете към тази част по всяко време, когато пожелаете. Запишете 
отговорите си. 

Ако сте обмислили внимателно въпросите, ще можете с помощта на вашите бележки да запишете своите ЗАЩО в следната форма:

ИСКАМ (в моето семейство, на работа, в моите хобита, с моите приятели)………………………………………………, ЗАЩОТО ДЕЙСТВИЯТА МИ ЩЕ 
ИМАТ СЛЕДНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

• Кога се гордееше най-много със себе си?
• Какво приемате за най-голямото си постижение в кариерата си?
• Какво стои зад вашето удовлетворение в семейните отношения?
• Кои приятелства са ви помогнали по пътя ви към щастлив и продуктивен живот?
• Кога се чувствахте щастливи от свободното си време, прекарано по продуктивен начин?

• Как би изглеждал животът ти, ако всичко беше както искаш?
• Какво прави тази идея привлекателна за вас?



КАКВО: МИСЛЕТЕ ЗА ЦЕЛИТЕ СИ

Трябва да знаем какво искаме да постигнем, за да можем да намерим пътя си. Както каза Сенека: „Ако човек не знае към кое пристанище плава, 
никой вятър не е благоприятен”.

Нашите цели определят нашата посока и стратегия към нашите действия и се постигат чрез индивидуални задачи и стъпки.

Трябва да осъзнаем, че чрез поставяне на цели реализираме проактивен начин да придобием контрол над живота си. Добрите цели предполагат много 
критерии, два от които са най-важни:

• целите са измерими (знаем точно индикаторите за успех – време, количество, брой,...).

• целите са постижими (трябва да сме способни да ги постигнем).

Разумните(SMART от английски съкращения на първите думи) цели трябва да отговарят на следните въпроси: 

• КАКВО точно искате да постигнете?

• КАК искате да го постигнете?

• КОГА искате да го постигнете?

• ЗАЩО искате да го постигнете?

• Имаме ли УСЛОВИЯ, благоприятни за постигането му?

Следващият текст ще ви помогне да поставите целите си правилно:



ПОСТАВЯНЕ НА ЦЕЛИ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА SMART МЕТОДОЛОГИЯ

SMART е акроним, използван в обучението (както и в управлението на проекти и т.н.) за поставяне на цели.

Това е начин да се оцени качеството на целите (по отношение на личностното развитие или проект), поставени в рамките на определен план. 
Освен това този термин се използва и за управление на ефективността, като целите са параметри, които трябва да бъдат изпълнени.

Поставените цели трябва да бъдат амбициозни и предизвикателни, но не и недостижими. Може би трябва да започнем с поставянето на 
малки, лесно постижими цели и тяхното постигане ще повиши самочувствието ни.

Нека разгледаме буквите, означаващи акронима SMART:

• S (Специфични) Колкото по-конкретно е дефинирането на целта, толкова по-лесен е пътят към нейното постигане.

• M (Измерими) В противен случай няма да е възможно да се прецени дали се насочваме към тях и те не могат да бъдат контролирани. 
Измерването означава оценка до каква степен е постигната целта. Измервателните параметри се оценяват по точен начин (размери, тегло, 
количество, качества и др.).

• A (Постижими) Целта трябва да бъде ваша, вътрешно назначена и приета от вас. Ако целите ви бъдат възложени от друг човек, те не биха 
могли да бъдат вътрешно приети и винаги ще намерите нещо „по-интересно“ за правене.

• R (Реалистични) Всяка цел трябва да бъде реалистична. Тя трябва да бъде постижима в определен срок, като се използват подходящи 
инструменти, знания и ресурси. 

• T (Обвързани с времето) Ако целта няма ясна времева рамка, тя прилича на визия. С определен краен срок целта става обвързваща. 



ДЕЙНОСТ: ЗАДАДЕТЕ ВАШИ СОБСТВЕНИ SMART ЦЕЛИ

Вашата задача е да отбележите поне три цели, които ще ви помогнат да постигнете своето ЗАЩО. Използвайте SMART методологията. За по-
сложни цели използвайте SMART методологията, за да разделите целта на отделни стъпки и дейности, необходими за постигане на целта.
Ако все още не сте сигурни как да го направите, задайте си следните въпроси:
- Какво трябва да направя, да променя или пропусна, за да постигна целите си?
- Имам ли предпоставките (знания, умения, ресурси) за постигането и?
- Ще успея ли сам да постигна целта или ще имам нужда от външна помощ?
- Какъв е срокът за постигането и?
- Как ще разбера моето постижение? Как мога да измеря целта?

ПРИМЕРИ:

ЦЕЛ № 1 Ще намеря нова работа като основна работа в родния ми град до 10 октомври тази година.

Дейност № 1 през следващата седмица: в понеделник ще се обадя в Бюрото по труда и ще уговоря там среща с цел намиране на работа.

Дейност № 2 през следващата седмица: от понеделник ще гледам реклами във вестници, сисания и в интернет на сайта на jobs.bg.

Дейност №3 през следващата седмица: във вторник ще разбера възможностите за получаване на свидетелство за съдимост.

ЦЕЛ № 2 Тази седмица ще практикувам йога всеки ден, след като се събудя в продължение на 30 минути.

Дейност No1 през седмицата: в понеделник ще си купя постел за йога.

ЦЕЛ №3 Всеки ден ще прекарвам поне един час със сина си в четене.



ДЕЙНОСТ: НАПРАВЕТЕ СВОЯ СПИСЪК ОТ ЗАДАЧИ И ДЕЙНОСТИ

МОЯТА ЦЕЛ (използвайки SMART) КАКВИ ЗАДАЧИ/ДЕЙНОСТИ ТРЯБВА ДА ИЗПЪЛНЯ, ЗА ДА Я ПОСТИГНА



РАЗДЕЛ 3: ЛИЧНИ И ВЪНШНИ ФАКТОРИ, ВЛИЯЩИ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА 
ВРЕМЕТО

• Фактори, влияещи върху нашето управление на времето:
• Губители на време, причини за загуба на време и как да се 

справим с тях
• Практическо упражнение: съставете списък на губещите време и 

измислете идеи за предотвратяване или справяне с тях
• Личен ритъм и върхове на представянето
• Дневни и нощни типове: тествайте се, за да разберете кой тип 

сте
• Стресови ситуации, работа и управление на времето
• Психични хигиенни практики за предотвратяване на стреса и 

управление на времето



ФАКТОРИ, ВЛИЯЩИ НА НАШЕТО УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО

Понякога не можем да управляваме времето си, чувстваме се под напрежение и стрес. Има широк спектър от фактори, 
които ни пречат да изпълним целите си, както бихме искали, един от тях са така наречените „губители на време“.
Губителите на време включват например нашата неспособност да правим графици и да задаваме приоритети, 
неспособност да спазваме крайните срокове и/или невъзможност да кажем „Не“ на изискванията, поставени от други хора, 
липса на система при извършване на нашите дейности (правене на повече неща наведнъж ), чувството за незаменимост, 
твърде много внимание, отделено на една дейност, липса на дисциплина.
Други губители на време включват външни фактори, които не успяваме да елиминираме (или игнорираме), като шум, 
телефонни обаждания, присъствие на неефективни срещи и т.н.
Таблицата по-долу предоставя няколко съвета как да се борите с вашите губители на време

https://www.shutterstock.com/cs/image-
photo/alarm-clock-wastepaper-concept-time-

waste-384301372



ПРИЧИНИ ЗА ГУБЕНЕ НА ВРЕМЕ И КАК ДА ГИ ПРЕДОТВРАТИМ

ГУБИТЕЛИ НА ВРЕМЕ РЕШЕНИЕ

Липса на график Имайте предвид, че планирането означава да загубите време днес, за да го спестите за утре.

Неясни приоритети Помислете за целите си и задайте приоритетите си.

Твърде много ангажименти Научете се да казвате „Не“.
Станете свой собствен приоритет.

Еднократна работа Правете повече графици.
Подобрете разпределението на времето за всяка дейност.
Опростете подхода си към информацията и споделянето на информация.

Бързане По-добре да запазите повече време за изпълнение на задачата, отколкото да бъдете помолени да я преработите.
Концентрирайте се върху важни неща.
Подобрете графика си, опитайте се да преоцените и, ако е необходимо, адаптирайте ежедневния си режим.
Делегирайте неща.

Документи и лекции Научете се да „преглеждате текста“.
Ако е необходимо, делегирайте това, което трябва да се прочете.
Приложете принципа на Парето.

Маловажни задачи Делегирайте ги или просто премахнете тези.
Концентрирайте се върху целите си.

Посещения Посетители се приемат само след предварителна уговорка.
Бъдете „скъпи“ по отношение на времето си.
Използвайте филтри (асистенти, диктофони,...).

Phone calls Филтрирайте телефонните си обаждания.
Дръжте телефона в безшумен режим.
Бъдете кратки.
Г     



ДЕЙНОСТ: НАПРАВЕТЕ СПИСЪК НА ВАШИТЕ „ГУБИТЕЛИ НА ВРЕМЕ“

Всеки от нас има любим списък с смущения и препятствия, които ни пречат да се придържаме към 
графика, важно е да им дадем име. Можем да контролираме само нещата, които разбираме. 
Отбележете ги в таблицата по-долу и се опитайте да излезете с идеи за предотвратяване или 
справяне с тях.

МОИТЕ ГУБИТЕЛИ НА ВРЕМЕ КАК ДА ГИ ПРЕДОТВРАТЯ ИЛИ ДА СЕ 
СПРАВЯ С ТЯХ



ЛИЧЕН РИТЪМ И ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ
Уважавайте върховете си постижения и забавянията на вашата производителност. Личната крива на представяне е фактор, който 
непременно трябва да се вземе предвид при планирането на вашата работа.

Нашето представяне има тенденция да се колебае през деня, което се вижда от количеството и качеството на извършената работа, 
както и от количеството енергия, използвана за работата.
Пренебрегването на нашата крива на производителност ще доведе до намалена концентрация, по-ниска производителност, умора, 
главоболие, както и така наречената „празна глава“, когато не можете да измислите нито една идея или мисъл.
Както физическото, така и умственото ни представяне се влияе от нашия ЛИЧЕН РИТЪМ.
Пиковете и забавянията на производителността са силно индивидуализирани. Чучулигите и совите по отношение на ежедневната 
производителност са станали универсални термини и могат да бъдат описани с няколко думи. Можете лесно да се категоризирате в 
една от тези две групи.
Очевидно типът „личен“ може да бъде променен, променен чрез обучение, но ще влезете в конфликт с естественото си аз и ще трябва 
да използвате много енергия, за да го направите.
Децата могат да претърпят промени например по време на празници, а възрастните по време на ваканцията или по-дългия отпуск по 
болест, когато ежедневието ни се промени.



ТИПИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТИПОВЕ „РАННИ ПТИЦИ“ И „НОЩНИ СОВИ“

НОЩНИ СОВИ

• Те си лягат много късно, често след полунощ

• Стават късно сутрин или дори на обяд

• След като се събудят, им трябва доста време, за да могат да 
започнат да правят нещо

• Те са в състояние да работят след доста време след ставане.

• Те са склонни да постигат своята върхова производителност и 
концентрация следобед

• Те могат да работят до късно през нощта

• Обичат да работят през нощта, когато не ги безпокои никой и 
могат да се концентрират върху мислите си

РАННИ ПТИЦИ

• Те лягат рано вечер

• Те стават рано сутрин

• Веднага щом станат, те веднага са активни и нямат нужда 
от време, за да се „събудят“

• Те са в състояние да се концентрират напълно още от 
сутринта

• Предпочитат да работят сутрин

• Следобед започват да се чувстват уморени

• Вечер не могат да работят и не могат да се концентрират

Очевидно познавате себе си по-добре от всеки друг. Към коя група смятате, че принадлежите? По-активни ли сте сутрин или вечер и 
дори през нощта? Направете теста в следващата глава, за да потвърдите предположението си.



ТЕСТ: ВИЕ РАННА ПТИЦА ЛИ СТЕ ИЛИ НОЩНА СОВА?
1. В колко часа бихте станали, ако можехте да планирате ежедневието си? 
а) 6:00 – 7:00 ч. 1 точка 
б) 7:00 – 8:00 ч. 2 точки
в) 8:00 – 9:00 ч. 3 точки 

г) по-късно 4 точки 
2. В колко часа бихте си легнали, ако можете да планирате вечерта си?
а) 20:00 ч. - 10 вечерта. 1 точка 
б) 22 ч. - 23 ч. 2 точки 
в) 23ч. - 12 вечерта. 3 точки
г) по-късно 4 точки 

3. Искате ли да ядете веднага щом се събудите (дори и да станете рано)? 
а) определено да 1 точка 
б) по-скоро да 2 точки 
в) по-скоро не 3 точки 
г) определено не 4 точки 
4. Ако трябва да станете в определен час, имате ли нужда от будилник, за да се събудите? 
а) определено да 1 точка 
б) по-скоро да 2 точки 
в) по-скоро не 3 точки 
г) определено не 4 точки 
5. Колко активни сте през първите 30 минути след като сте се събудили? 
а) много активен 1 точка 
б) доста активен след няколко минути 2 точки 
в) малко сънлив 3 точки 
г) много сънлив 4 точки 
6. Има "сутрешни" и "нощни" типове хора. Какъв тип смятате за себе си? 
а) очевидно сутрешен тип 1 точка 
б) по-скоро сутрешен тип, отколкото вечерен 2 точки 
в) по-скоро нощен тип 3 точки 
г) определено нощен тип 4 точки
Оценка: 6 - 11 точки сте склонни да сте по-скоро ранен човек, при по-нисък резултат, толкова по-тип "сутрешна птица" сте, 11 - 18 точки вие сте 
среден тип без строго дефиниран хронотип 19 - 24 точки сте склонни да бъдете по-скоро вечерен тип, колкото по-висок е резултатът, толкова по-
тип „нощна сова“ сте



СТРЕСОВА СИТУАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ НА РАБОТАТА И ВРЕМЕТО

Стресът е реакция на организма към ситуация, в която трябва постоянно да се адаптираме към променящата се среда. 
Той ни влияе както физически, така и психологически и може да доведе до положителни или отрицателни чувства. 
Краткосрочният производствен стрес, може да ни стимулира да се представяме по-добре и да се концентрираме повече 
върху дейността в краткосрочен план.
От друга страна, отрицателният или дългосрочният стрес води до разсейване, намален капацитет за концентрация, 
нарушения на съня, психосоматични реакции, ирационално поведение и/или по-високо ниво на агресия.
Най-честите стресови фактори, които оказват влияние върху и намаляват нашата работоспособност са, наред с другото: 
физически (неподходяща светлина, прекомерен шум, ниска/висока температура), психологически (срокове за задачи, 
изпити или тестове, разлика във възрастта и поколенията, неизпълнени очаквания), социални (лични отношения, 
конфликти на работното място, разочарование, начин на живот – липса на сън, тютюнопушене, злоупотреба с алкохол), 
травматични (раждане на дете, смърт, брак, развод, нова работа).

Как да предотвратите стреса в работата си?
Нашият опит от обучения и фирмени (бизнес) консултации ясно показва, че прекомерният стрес на работното място е 
свързан с лош график и липса на дисциплина. Хората, които са опитни в планирането, са по-способни да предотвратят 
стреса. Затова планирайте дейностите си по начин, по който предварително знаете как ще изглежда работният ви ден. 
Това вътрешно чувство на увереност помага за преодоляването на много препятствия, които се появяват от време на 
време през работния ви ден.
Липсата на график ви кара да губите много време, за да премахнете грешки или неуспехи. Освен това ще бъдете заети да 
се ядосвате на себе си. Инвестирайте времето си по по-добър начин!



ПСИХИЧНИ ХИГИЕННИ ПРАКТИКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА СТРЕСА
Въпреки че може никога да не се отървем напълно от всички стресови ситуации в живота си, можем да се научим да ги 
предотвратяваме и да елиминираме тяхното въздействие върху нас. Дейностите, описани по-долу, ни помагат да намерим 
баланс в дългосрочен план.

• Уважавайте ума си: осъзнайте, че сте под напрежение и се чувствайте свободни да правите разумни почивки и релакс.

• Дишайте: практикувайте бавно и свободно дишане с корема.

• Сън: висококачественият сън ще презареди батериите ви (както умствени, така и физически). Ако се чувствате уморени, мисленето ви
рискува да няма разум.

• Хранете се добре: водете балансиран хранителен начин на живот. Ограничете консумацията на тютюн, кофеин и захар. Намалете 
приема на лекарства, които не са предписани от Вашия лекар.

• Практикувайте спортни дейности: уважавайте себе си и посвещавайте оптимално поне 30 минути на ден за упражнения. 
Физическата активност е от ключово значение за намаляване и предотвратяване на въздействието на стреса и ви помага да усвоите
прекомерната енергия. В периодите на по-висок стрес намерете време за любимото си занимание.

• Отпуснете се: научете се да намирате време за себе си. Използвайте това време за любимите си занимания или просто се отпуснете 
със затворени очи.

ПРАКТИЧЕСКО УПРАЖНЕНИЕ: Представете си хода на следващата седмица. Има ли събитие или дейност, която ви кара да се 
чувствате стресирани точно когато мислите за това? В трудни времена, когато всичко се обърка, събитията започват да „контролират“ 
нашето време. Импровизацията и нервността няма да ни накарат да се чувстваме по-спокойни и няма да ни помогнат да го подредим по
ефикасен начин. Запазете спокойствие и анализирайте ситуацията от разстояние. Наистина ли само аз трябва да извършвам дейността 
в момента?
Ако е възможно, опитайте да разделите дейността на няколко малки стъпки. Планирайте внимателно стъпките.
Опитайте се да намерите човек, който би могъл да ви помогне или на когото можете да го делегирате.
Бъдете отворени към себе си и решете дали отлагането на задачата за следващата седмица ще ви отклони от дългосрочния ви график. 
Внимавайте с отлагането!
Преминете през описаните по-горе стъпки за предотвратяване на стреса още веднъж. Успявате ли да ги спазвате? Ако не, отстранете го.



ПРЕДИ ПРИКЛЮЧЕТЕ: НАПРАВТЕ ВАШИЯ ПЕРСОНАЛИЗИРАН СЕДМИЧЕН 
ГРАФИК

Използвайте формуляра „Седмичен график“ в слайда по-долу, за да направите 
списък с всички цели (задачи и дейности), които трябва да бъдат изпълнени през 
съответната седмица.
Дайте им приоритет.
Използвайте собствената си преценка (приоритети), за да планирате задачите и 
дейностите за конкретни дни.

Практически съвети:
• Помислете за времето, което ще ви е необходимо за изпълнение на всяка задача. 

Само при многократно планиране можем да получим основната идея за 
разпределението на времето.

• Оставете малко допълнително време. Не можете да планирате всичко, трябва да 
вземете предвид извънредни ситуации, които могат да отнемат до 30% от времето 
ви.

• Помислете дали някои дейности не могат да бъдат възложени на друго лице.
• Зачеркнете изпълнените задачи и дейности.
• Чувствайте се свободни да актуализирате седмичния си график в зависимост от 

текущата ситуация (т.е. можете да започнете с B-дейности, защото A-дейностите не 
могат да се извършват по обективни причини).



СЕДМИЧЕН ГРАФИК

ЗАДАЧИ И ДЕЙНОСТИ ЗА ТАЗИ СЕДМИЦА ПРИОРИТЕТ
И

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя

5:30
6:00
6:30
7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00



ТЕСТ
1. Какво е управление на времето от първо поколение?

a. Най-новото приложение, което можете да изтеглите на мобилния си телефон, за да ви помогне да управлявате времето си.

b. Задачи, записани в списъци (списъци със задачи, контролни списъци), лесни за контрол, без приоритети и крайни срокове.

c. Сертифицирана методология за контрол на управлението на времевия процес. 

2. Основните области за управление на времето от 4то поколение са: 

a. Семейство, работа, приятели, свободно време.

b. Работа, Свободно време.

c. Здраве, Пари, Щастие.

3. Разбирането на моето ЗАЩО, КАКВО и КАК в живота може да ми помогне :

a. Да разбирам и управлявам моите мотиви, цел и задачи.

b. Да избегна проблеми на работното си място.

c. Да мога да поема отговорност за другите хора. 

4.     Какво означава акронима SMART?

a. Твърди, смислени, приятни, истински, доверени.

b. Конкретен, измерим, постижим, реалистичен, свързан с времето.

c. Саркастичен, подъл, арогантен, груб, токсичен.  

5.     ABC анализа е:

a. Метод, използван за класифициране на задачите в групи в зависимост от тяхната спешност и важност.
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