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За кого е програмата 
Курсът е проектиран за жени на мениджърска позиция с управленски отговорности в 

различен обхват - екип, проект, отдел, функция или направление. 

Принципи на учене в програмата 
За да постигнем основната цел на Програмата, предлагаме структура и  формат, 

основани на принципите: 

1. Развиването на лидерски умения е „развиване на лидерска идентичност“, 

2. Лидерските компетенции в програмата се въвеждат, обсъждат и упражняват 

през призмата на женското начало и интегрирането му в лидерската идентичност, 

3. Изграждането на собствена идентичност се стимулира във вички модули от 

програмата чрез активно включване на участниците в различни симулирани лидерски 

ситуациии,  в които те оценяват своето лидерско поведение и получават обратна 

връзка за начина, по който ги възприемат другите участници. 

4. Програмата предоставя защитената среда за учене, експериментиране,  

натрупване на опит и открито споделяне на различни лидерски поведения от 

участниците. Това помага в изграждането на увереност и в поемането на риска за това 

успешното поведение да бъде прилагано извън учебната група.  

5. Програмата поставя „котви“ за лидерско поведение, с които показва, че „да 

бъдеш себе си в лидерския стил на една жена означава да действа, следвайки своите 

ценности и морал“м а това изисква от участниците да преосмислят какви искат да 

бъдат, като лидери и какво трябва да правят в светлината на това, което ценят и искат 

да постигнат. 

Резултати 

В края на програмата участниците ще придобият: 

 Самочувствие за своите силни страни и успешно лидерско поведение, 
проверено в различни структурирани и неструктурирани практически ситуации, 

 Формиран собствен лидерски  ролеви модел, чийто успех е проверен чрез 
обратните връзки в защитена „женска среда“ от участници със споделени 
кариерни цели, 

 Натрупан опит от практическо прилагане на нови бизнес модели, техники за 
управление на дейности, модели за лидерско поведение в различни ситуации, 
изискващи очертаване на дългосрочни и оперативни цели, изграждане на 
професионални мрежи, вземане на решения, планиранем контрол и оценка на 
иьпълнението.  

Осъзната визия за лично и организационно развитие и планиране на подход за  
управление на промяна.  
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Екип на програмата 

Ръководител на екипа д-р Светлана Дренска 

Преподаватели: Миглена Цветкова, Весна Ненчева, Бисерка Зарбова, Марина 
Банчева, Светлана Дренска, Ирина Наскинова. 

Приложение 1 съдържа информация  за опита на екипа. 

Структура на програмата, учебни цели, модули и активности 

Програмата се състои от пет модула, съчетаващи кратки въвеждащи презентации за 
модели, техники, поведение за успешно управление в съвременната организация и 
много дискусии, индивидуални тестове, упражнения, екипни активности по практически 
кауси и ролеви ситуации. 

Всеки модул се обсъжда в отделно присъствено занятие. В края на всеки модул се 
„отваря ИТ прозорец“, който демонстрира съвременна технология – инструмент за 
обгатяване на опита на жената-лидер по темата на модула.  

На първото присъствено занятие се формират екипи за обща работа по проект, 
свързан с кариерното развитие и развиването на ролеви модел на жената-лидер.  

Между петте присъствени занятия, формираните екипи прилагат идеите от модула, 
като работят по проектното си  задание в дистанционни срещи, организирани във 
виртуална класна стая. 

Модулите с учебните цели, теми, активности и резултати на програмата са разписани в 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към този документ. 

Модули на програмата: 

Модул 1  

Лична мотивация в кариерния път. Мобилизиране на силните страни и очертаване на 

цели за развитие 

Модул 2 

Изкуството на общуването  

Модул 3  

Изграждане на работни взаимоотношения и доверие. Изграждане на професионални 

мрежи 

Модул 4 

Управление в действие 

Модул 5 

Управление на промяната 
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Цена  
При отделна регистрация в отворен курс, цената е 980лв. без ДДС (словом 

деветстотин и осемдесет лева без ДДС).  

Цената за  вътрешнофирмени обучения се договаря според броя на участниците в 
групата и допълнителните изисквания за къстъмизиране на съдържание, казуси и 
упражненията за целите на организацията.  

Цената включва: 

 Учебни книга и тетрадка за практическа работа 

 5 модулни присъствени семинара 

 1 заключителен присъствен семинар за защита на екипен проект 

 4 фасилитирани екипни срещи във виртуална класна стая 

 Кафе паузи и кетъринг за дневните семинари 

 Сертификат за специализация в областта на  лидерството и мениджмънта в 
организацията на EBC*L Академия към Училище за бизнес компетенции и 
кредити за международен сертификат ЕBC*L  Лидерство и мениджмънт.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Екип на програмата 

1. Д-р Светлана Дренска, ръководител на екипа на програмата и управител на 
Училище за бизнес компетенции ЕООД, професионален бакалавър по Общ 
мениджмънт към The Open University Business School, сертифициран 
преподавател по мениджмънт на Българската асоциация по развитие на 
мениджмънта и предприемачеството. Притежава 24 години опит, като 
преподавател в магистърски и бакалавърски програми в България по програми 
на бизнес училищата на Cardiff University, UK, Portsmouth University, UK, Breda 
University, Netherlands, City University, USA. Има над 20 години опит, като 
ръководител на екипи и тренер в програми и  кратки тренинги на работещи хора 
в области лична, екипна ефективност, бизнес планиране, контролинг,  
мениджмънт и лидерство. Притежава 5 годишен опит,  като ръководител на 
програмата на OUBS, UK  за Диплома по Мениджмънт за България. Ръководи 
програмите на EBC*L Академия към Училище за бизнес компетенции за 
международния сертификат EBC*L в областта на мениджмънта и лидерството.  
В програмата е водещ преподавател в модулите „Управление в действие“ и 
„Управление на промяната“. 
 

2. Миглена Цветкова, мениджър Обучение и Развитие в Каменица АД. 
Активно работи по стратегии за управление на персонала, свързани с 
развиването на компетентностни модели, модели за оценка на индивидуалното 
и екипно изпълнение, планове за развитие и планове за приемственост. 
Притежава над 18 години опит в областта на управление и развитие на 
персонала в големи компании от сектори ИТ, ютилити, производство и търговия 
на бързооборотни стоки. . Притежава богат практически опит от работа в големи 
национални и международни бизнес структури – Мобиком,  Овергаз Инк,. 
Каменица АД. 
В програмата развива и представя теми в практическата част на всички модули. 
Водещ преподавател в Модул 1 „Лична мотивация в кариерния път. 
Мобилизиране на силните страни“. 
 

3. Весна Ненчева, магистър по социална психология, консултант в областта на 
развитие на човешките ресурси, основател и мениджър на ЕQ Consult. 
Притежава 8 години опит, като организационен консултант и психолог в големи 
български компании  - АЕЦ Козлудуй, Енемона АД. Има  над 15 години опит, 
като организационен консултант и тренер на мениджъри и специалисти от 
различни български компании компании в областта на комуникация, 
въздействие и влияние,  екипната диамика, разбиране, управение и 
интерпретиране на човешкото поведение. Сертифицирана е, като консултант за 
прилагане на методики на Тhomas International и Hogan Assessment Inventory за 
различен тип анализи и оценка в областта на човешките ресурси. 

В програмата е водещ преподавател в Модул 3  „Изграждане на работни 

взаимоотношения и доверие. Изграждане на мрежи“. Ръководи виртуалните 

срещи на екипите и участва с отделни теми в модули 2,3,4 на програмата. 

4. Бисерка Зарбова, магистър по психология, СУ, магистър по Администрация и 

мениджмънт, НБУ, сертифициран мениджър по управление и развитие на 

човешките ресурси по стандартите на БАУРЧР. Притежава над 20 год. опит в 

голяма структура, последователно като организационен психолог, ръководител 

на Лаборатория за психодиагностични измервания и директор на Институт по 

психология към МВР. Акредитирана, като ментор на Junior Achievement 

България. Притежава над 10 години опит, като  треньор по груповодинамичен 
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психотренинг и организационно поведение в системата на МВР, като  обучител 

в програми на the Open University и НБУ в България, в програма „Лидерство и 

мениджмънт“ на Училище за бизнес компетенции и лекторски опит в Институт 

по публична администрация.  Притежава професионален опит в областта на 

оценяването и организационното консултиране, както и опит от участие в 

редица международни проекти, посветени на обучения в лидерски умения и 

прилагане на коучинг методология. 

В програмата е водещ преподавател в Модул 2 Изкуството на общуването и  

участва по отделни теми в модули 1 и 3. 

 

5. Марина Банчева, магистър по педагогика, СУ, професионална диплома по 

мениджмънт, The Open University, UK. Професионален опит от над 15г, като 

преподавател в курсове по мениджмънт на Нов български унижерситет – 

Диплома по мениджмънт и магистърска програма по Управление на човешките 

ресурси, като преподавател  в Училище за бизнес компетенции в 

сертификационните международни програми EBC*L, осем години опит, като HR 

в завода на Шнайдер Електрик в България, В последните 4.5 работи, като  HR 

GCS EMEA в Шнайдер Електрик, Франция.  

В програмата участва с развиване на материали в Модули 3, 4 и 5, свързани с 

междукултурна комуникация, управление и промяна в условията на различия, 

свързани с национални култури, пол, етнос, възраст. Включва се с участие през 

виртуална класна стая. 

 

6. Ирина Наскинова, IT експерт в екипа с опит, като web девелопър, програмист на 

Java, C++, Word Press, . Преподавател с над 5 г. опит в областта на  бизнес и 

компютърни системи в бакалавърски програми на Cardiff University, UK, 

магистърска програма по ИКТ на Софийския Университет,  професионални 

квалификационни програми на Училище за бизнес компетенции, както и 

провеждане на тренинги за специализирани езици за програмиране и 

технологичен софтуер. 

В програмата участва във всички модули в рамките на „отварянето на ИТ 

прозорец“ за съвременни технологии в помощ на решенията на успешната 

жена-лидер.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  Списък на учебните цели и теми по модули на програмата  
 

Модул 1  

Лична мотивация в кариерния път. Мобилизиране на силните страни и очертаване на 

цели за развитие 

 

Учебни цели:  

1.1 Съставяне  на лична самооценка за мотивацията в кариерното развитие; 

1.2 Дефиниране на лидерство и  лидерски модел за жена-лидер; 

1.3 Преглед на силните страни и областите за подобрение в личната практика; 

1.4 Определяне на лични цели и приоритети за развитие. 

Учебни теми: 

 Въведение в програмата. Дефиниране на очакванията на участниците, сключване на 

психологически договор; 

 Роли на жената в съвременния свят и влияние на контекста (социален, бизнес, 

семеен, личен);  

 Оценка на моментна индивидуална ситуация, изведена от житейския път, като 

източник за прогнозиране на бъдещи силни моменти в живота със заряд и импулс 

за успех; 

 Моята ценностна система; 

 Формулиране на лична мисия и цели в дългосрочен план;  

 Самооценка на силните страни и областите за развитие, приоритизиране на 

усилията и фокус в определени сфери за развитие; 

 Очертаване на лидерски модел с отчитане на индивидуалните специфики на 

отделната личност; Разграничаване на мениджърски и лидерски компетенции; 

Оценка на индивидуалните нагласи към лидерски стил; 

 ИТ прозорец – IT в помощ на целеполагането и личните приоритети; 

 Идентифициране на екипни интереси, свързани с индивидуалните цели и 

формиране на групи за обща работа по проект. 

Активности: 

 Самооценъчни инструменти; 

 Групови дискусии; 
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 Брейнсторминг и групова коучинг сесия; 

 Презентации по темите. 

Резултат от Модул 1 

 Очертаване на фундамента, на който се гради собствения лидерски модел „мисия, 

ценности, цели и приоритети, силни страни, желан баланс на ролите“; 

 Формиране на екипи за работа по проект в сферата на развивания ролеви модел на 

жената-лидер. 

 

Модул 2 

Изкуството на общуването  

Учебни цели:  

2.1 Осъзнаване на разнообразието от стилове за комуникация и личностния стил  и 
нагласа за възприемане на информация в процеса на комуникация; 

2.2 Осъзнаване на личния потенциал за асертивно поведение и емоционална 
интелигентност и потребностите от усъвършенстване; 

2.3 Надграждане на уменията за гъвкаво адаптиране в процеса на комуникация към 
другата страна;  

2.4 Надграждане на уменията за комуникация в среда с различни групи по пол, възраст, 
етнос, религия, национална и бизнес култура, предразсъдъци и стереотипи. 

 

Учебни теми: 

 Културни и полови различия в общуването и себеутвърждаването – стереотипи и 
предразсъдъци;  

 Дистанция и етика на властта;  

 Изкуството на комуникацията в работна среда, изграждане и поддържане на открит 
организационен климат за споделяне, даване и получаване на обратна връзка; 

 Адаптиране на лидерските инструменти за комуникация към своя лидерски модел 
o автентично презентиране на себе си и управляване на впечатленията; 
o умения за въздействие в даването и получаването на обратна връзка; 
o изграждане на доверие чрез емоционална интелигентност. 

• ИТ прозорец – технологии за виртуални срещи. 
Активности: 

 Практически упражнения и казуси по темите; 

 Самооценка на личен стил на комуникация; 

 Презентации по темите; 

 Упражнения за презентиране; 

 Техники за овладяване на негативните емоции. 
Резултат от Модул 2 

 Осъзнаване на личния стил на комуникация и цели за обогатяване и развитие; 
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 Получаване на обратна връзка от групата за личния стил на комуникация в резултат 

на индивидуалната презентация и груповите упражнения. 

 

Модул 3  

Изграждане на работни взаимоотношения и доверие. Изграждане на мрежи 

Учебни цели:  

3.1 Изграждане на работни взаимоотношения и доверие;  

3.2 Засилване на екипната работа през: правила и норми, допитване и вземане на 

решения, в търсенето на смисъла,  оценяване на приноса. 

3.3 Изграждане на екипно доверие през психологическият договор, прозрачните 

процедури, личният пример. 

3.4 Умения за комуникация с други отдели, екипи, поделения на организацията;  

3.5 Важността на комуникацията със свързани лица – собственици, Борд на директори, 

бизнес партньори и др. 

3.6 Утвърждаване на успешни практики и ролята на жената като лидер.  

3.7 Усвояване на коучинг и менторски подходи за затвърждаване на ролевия модел. 

 
Учебни теми 

 Мрежа от  взаимоотношения на работното място и изграждане на доверие; 

 Взаимоотношения с колеги в екипа;  

 Изграждане на екипно доверие;  

 Комуникация с други отдели, екипи, поделения на организацията; 

 Ориентация към клиента; 

 Комуникация със свързани лица – собственици, Борд на директори, бизнес 

партньори и др. 

 Прилагане на собствен ролеви модел в корпоративната комуникация. Коучинг и 

менторство. 

 ИТ прозорец – изграждане на личен бранд в социалните мрежи 

Активности 

 Интерактивна презентация; 

 Групова симулация „Жените в бизнеса“; 

 Тестове за групова диагностика; 

 Коучинг и менторство в действие и коучинг ролеви игри; 

 Казуси; 

 Примери от практиката. 

Резултат от Модул 3  
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 Адаптиране на лидерските инструменти към собствен ролеви  модел за корпоративна 

комуникация със свързани лица, организации, екипи, менторство и коучинг. 

 

Модул 4 

Управление в действие 

Учебни цели 

4.2 Да подобри разбирането за съвременните бизнес модели; 

4.2 Да може да дефинира бизнес модела на своята  организация, зоната на дейност на своя 

екип и обхвата на своите отговорности, като лидер чрез прилагане на Business model Canvas – 9 

компонентния модел на Остервалдер; 

4.3 Да трансформира дългосрочните организационни цели в оперативни цели  и да пренася 

смисъла на целите за екипа и за отделния служител; 

4.3 Да подобри  уменията за планиране, контрол и вземане на решение в управлението на 

дейността  в контекста на различни организационни структури и политики и личния обхват 

на отговорности; 

4.4 Да подобри уменията за целеполагане, приоритизация и оценка на изпълнението на екипа 

и отделния служител, като отчита критичните фактори за успех в зоната на дейност и 

ключовите показатели за резултат в бизнес модела; 

4.5  Да подобри умението за даване на мотивираща обратна връзка и съгласуване на планове 

за усъвършенстване и развитие с колегите от екипа или отдела. 

Учебни теми 

 Съвременни бизнес модели на организациите.  Дефиниране на бизнеса с 9 компонентния 

модел на Остервалдер Business model canvas; 

 Стереотипи за управлението на Лидера в организацията. Очаквания за поведение и 

предизвикателства пред жените-лидери в условията на различни сектори, бизнес модели и 

култури; 

 Техники и инструменти в планирането, в помощ на ориентацията към „бизнес средата“: 

- Анализ на бизнес средата, ограничения,  вид на пазара и конкуренция;  

- Дърво на целите, дефиниране на SMART цели. Съгласуване на целите – допълващи се, 

неутрални и конфликтни цели по веригата на доставяне на стойност до клиента; 

 Пазарни и организационни ограничения и приоритизация в дейностите на организацията. 

Техники: ABC  подход,  Парето анализ;  

 Оперативно планиране на дейности, хора и ресурси. Графици, натоварване, отговорности; 

Техники за вземане на индивидуални и групови решения; Примери за вземане на решения 

в различни национални и бизнес култури  и факторите за намиране на баланс 

индивидуални /групови решения. 
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  Цикъл на контрол и показатели за измерване на резултат KPI.  PDCA /модел на Деминг/ ‚ 

KSF критични фактори за успех, KPI ключови показатели за изпълнение; 

 Предизвикателствата пред  лидерите в условията на съвременните хибридни 

организационни структури; 

 ИТ прозорец – запознаване с технологични решения за организация  и контрол на дейности. 

Активности 

 Дискусии, свързани със стереотипи в управлението на мъже и жени на 

мениджърска позиция; 

 Брейнсторминг за решения на проблеми по казуси; 

 Прилагане на индивидуални и екипни решения за планиране и контрол на 

дейности в ситуации от практически казуси; 

 Споделяне на обратна връзка за възприемане на лидерско поведение на 

участниците в ситуации, свързани със вземане на управленско решение, оценяване 

на резултат и даване на обратна връзка към подчинени. 

 

Резултат от Модул 4 

 Обогатяване на разбиранетоо на съвременните бизнес модели на организациите и 

ролята на лидерите според обхвата им на отговорност; 

 Развиване на собствен ролеви модел за ситуации, изискващи управленско решение, 

оценяване на изпълнението и даване на текуща обратна връзка към подчинен. 

 Модул 5 

 Управление на промяната 

Учебни цели 

5.1 Възприемане на системен подход в управлението на промяната – на работното 

място и на собствения кариерен път 

5.2 Упражняване на умения за планиране на  етапи в процес на промяна чрез 

планиране на бизнес аспекта и човешкия аспект  в промяната; 

5.3 Развиване на умения за прилагане на модели /Lewin, ADKAR/ и инструменти за 

анализ и управление на /системна карта, поле на силите,  RACI матрица, 

комуникационна матрица и др./ 

5.4 Осъзнаване на разнообразието от човешки поведения в условия на промяна и 

упражняване на умения за справяне със съпротива. 

Учебни теми 

 Промяната в живота и кариерата ми 

 Промяната на работното място. Модели за управление на промяната 

-  3-стъпков модел на промяната на Lewin.  
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- Фактори, задействащи промяната, разлика между ограничена и неограничена 

промяна. Лостове за управление на въвличането на хората и съпротивата в процеса 

/АДКАР/ 

 - Цели за хората в промяната. Управляване на смисъла в процеса на промяна. 

 Техники за определяне на обхвата на  промяната и оценка на риска. Жената-лидер 

и поемането на риск в условия на промяна 

 Бизнес аспект на промяната . Етапи в управлението на проект за ограничена 

промяна, дейности, контролни точки, ограничения и приоритети, екип и 

отговорности – RACI матрица. 

 Човешкият аспект в промяната. Крива на съпротивата. Има ли типично поведение, 

свързано с „мъжки“ и „женски“ подходи за управление на съпротивата? 

Изграждане на ръководна коалиция – спонсор, адвокати, агенти, цели на промяната, 

Въведение с примери и обсъждане на трудни места, тестване на разбирането. 

 ИТ прозорец – CDO /Chief Digital Officer -  Агент на промяната в процеса на 

съвременната  организационна промяна. Жена СDO – защо не? 

 Пътят на жената в Лидерството. Личната промяна – ретроспекция на изминатия път 

в програмата с преглед на очертаните цели и постигнатото във формирането на 

личен ролеви модел. 

Активности 

- тестване на лична нагласа за промяна у участниците; 

- прилагане на техники за анализ на ситуации на организационна промяна; 

- анализ на различен опит на жени-лидери в управление на организационна 

промяна; 

- споделяне на обратни връзки за лидерски поведения на участниците в различни 

ситуации от практическите казуси в модула. 

Резултат от Модул 5 

- опит с инструменти за планиране на промяна – лична и организационна промяна;  

- определяне на личните  ресурси  и лостове за промяна /препратка към 1-2-3-4-ти и 

виртуалния семинари - ценности, вярвания, приоритети, силни  страни, умения, опит, 

мрежа от контакти и сътрудничество с различни професионални кръгове, отговорности, 

ограничения  и среда/. 

 


