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Кои сме ние?   

И защо да изберете нас? 

за нас и за начина, по който допринасяме 

Партньорите в Equinox Partners са членове и работят съгласно Етичния кодекс на 

 

ГОРДИ СЪЗДАТЕЛИ НА Intunity Coaches®  

ПЪРВАТА БЪЛГАРСКА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО КОУЧИНГ В СВЕТА 
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Корпоративни програми 

 

Защо нашите програми? 

Нашите програми са комплексни решения, насочени към развитието и изявата 

на лидерския потенциал във всички негови измерения – умения, знания, 

вярвания и нагласи, ценности, модели на поведение и пр. Тези решения 

обслужват организационните и екипните цели, като едновременно с това 

адресират и конкретните нужди и 

желания на всеки от участниците. 

Програмите ни... 

• са изцяло практически 

• представляват 

трансформационно учене чрез 

преживяване и осъзнаване 

• включват разноорбазни форми 

за учене – игри, работа в групи, 

казуси от реалната работна 

среда, групови дискусии и само-

рефлексии, визуализации и др. 

Използваната методология и дизайн позволяват лесното и интуитивно 

възприемане на представяните инструменти и модели и стимулират 

прилагането им на практика в реалната среда. 

 

Как постигаме ефективни резултати? 

Като адресираме процеса на учене чрез преживяване и осъзнаване 
едновременно на три нива, с оглед реализирането на устойчиви резултати: 

 

• Подход и начин на мислене и изграждане на 

собствен автентичен стил 

• Изграждане и разгръщане на таланти, умения и 

компетенции 

• Придобиване и прилагане на знания, модели и 

инструменти 

И като прилагаме изцяло фасилитаторския и 

коучинг подхода, както и собствената “ПРО-Активити” методология. Наред с 

това предоставяме и индивидуален и групов коучинг за затвърждаване на 

резултатите като допълнителен ресурс. 
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За нашия подход и методология 
 

Нашият подход 

Нашите програми са насочени към осъзнаването, изявата и разгръщането на 

индивидуалния потенциал на участниците в защитена групова среда. 

Програмите ни са трансформационни и спомагат за непосредственото 

усвояване и развиване на ключови компетенции и умения, както и за 

прилагането на различни мениджърски модели и инструменти.  

 

Дизайнът на програмите ни се базира на сътворената 

от нас ПРО-Активити методология∗, за прилагането 

на която използваме изцяло груповата фасилитация 

и автентичния коучинг подход.  

 

В процеса на учене чрез преживяване и осъзнаване, 

участниците получават по-дълбоко осъзнаване за 

себе си и за собствените си творчески ресурси, както 

и за автентичния начин, по който да проявяват 

конкретните умения и компетенции, и да използват и 

прилагат различните модели и инструменти. 

 

С какво сме уникални? 

Ние вярваме, че всеки един човек е уникален и разполага с всички ресурси, за 

да реализира целите, които си поставя. Затова и работим изцяло с личния 

вътрешен ресурс на всеки от участниците, като едновременно с това 

фасилитираме и груповите научавания.  

 Ние задаваме рамката и предоставяме подкрепяща и творческа среда, в 

която всеки има свободата да експериментира.  

 Играта при нас е ключов елемент за от-ключ-ването на творческия ресурс, 

заложен у всеки човек. 

 Фасилитираме индивидуалните и екипните “отговори”, стмулираме 

личните и груповите научавания и катализираме постигането на 

конкретни резултати. 

Ние предоставяме средата и фасилитираме постигането на осъзнаване и 

резултати. Всеки участник си взима това, което сам реши, че желае да си 

вземе, и стига там, където желае да стигне. 

                                                 
∗∗∗∗ ПРО-Активити методологията е учене чрез Преживяване, Рефлексия и Осъзнаване, и постоянно 

интегриране на наученото в предприемането на нови действия (Активности). 
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Кои сме ние? 

  

 

Гергана Павлова е Партньор в Екуинокс 

Партнърс. Предприемач, креативист и съ-творител, 

след дългогодишен корпоративен опит в 

мултинационални среди. С опит и експертиза в 

развитието и вдъхновяването на хора и екипи, 

бизнес развитието и управлението на проекти, 

продажби и консултации, ре-инженеринг на бизнес 

процесите, дизайн и внедряване на разнообразни HR 

системи... Гергана понастоящем се наслаждава на 

работата си като Коуч по автентично лидерство, 

Ментор Коуч и Фасилитатор. 

 
 

Пламен Петров е Партньор в Equinox Partners. С 

повече от 14 години опит в управлението на процеси и 

екипи, през последните 5 години от корпоративния си 

опит работи в IBM за няколко големи клиента на 

компанията. Там инициира първата вътрешна коучинг 

инициатива за компанията в България. Има опит в 

бизнес планирането, стартирането и развиването на 

бизнес. Понастоящем работи като Бизнес & 

стратегически коуч. Има MBA от City University of 

Seattle. 

 
 

Гергана и Пламен са професионални коучове, обучени в Co-Active Coaching 

към CTI – The Coaches Training Institute в Лондон и в Solution-Focused Coaching към 

Erickson College International по програми, акредитирани към Международната 

коуч федерация (ICF). Членове са на Международната коуч федерация (ICF) от 

2012 насам. Основатели и ко-фасилитатори са на Intunity Coaches® Training 

Program, www.IntunityCoaches.com – водещата българска програма за обучение 

по коучинг. 

 



 

© Екуинокс Партнърс | Кои сме ние? И защо да изберете нас? 5 | 5 

С какво допринасяме? 

Допринасяме с общо 30 години кумулативен корпоративен опит в 

глобални компании като IBM, HP и AES Corp. и с разнообразна експертиза в 

области като:  

• Трансформационно лидерство и овластяване на хора и 

екипи за постигане на високи резултати 

• Упраление и развиване на хора и екипи 

• Бизнес развитие и управление на проекти 

• Инженеринг и реинженеринг на бизнес процесите 

• Управление на мултикултурните различия и управление на 

заинтересованите страни 

По отношение на коучинг експертизата ни – съчетаваме 

уникален микс от модели, стратегии и инструменти...  

придобити по време на обучения в някои от най-известните школи по света, 

както и такива, които ние самите сме разработили през последните години. 

Така прилаганите от нас техники, похвати и инструменти са изключително 

разнообразни, което ни дава възможност да бъдем изключително гъвкави по 

отношение на всеки един клиент – било той индивид, група или екип. 

• Intunity Coaches® Model (Equinox Partners, собствена програма и модел) 

• I-GROW coaching model (собствена вариация на GROW модела) 

• Co-Active Coaching Model (сертифицирани CTI–The Coaches Training Institute) 

• Solutions Focused Coaching (сертифицирани Erickson College International) 

• Challenging Coaching & FAST model 

• Multiple Brain Coaching model 

Работим с иновативни компании, които постоянно се 

стремят към усъвършенстване, развитие и високи 

постижения 

В областта на коучинг решенията имаме реализирани проекти с корпоративни 

клиенти като Cisco, EVN, William Hill Bulgaria, AVUS Capital, Bayer Bulgaria, със 

собственици на малък и среден бизнес и с частни клиенти от компании като 

Telerik, bTV, IBM, Пощенска банка, Shell Oil Company (Egypt) и други. От 2015 

Екуинокс Партнърс е партньор на Google за предоставянето на Бизнес Коучинг 

Програмата в Партньорската Академия на Google за България. 

 

 30+  

години 

корпоративен 

опит в 

глобални 

компании 


