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Миглена Донева- Дончев 
Associated Certified Coach (ACC) 
 

 Миглена Донева-Дончев е системен и насочен към решения 

коуч (на индивидуални личности и екипи), треньор и 

консултант, специализирана в личностно и организационно 

развитие. Тя е Ериксон организатор и треньор в Австрия и 

Швейцария. 

Целта на Миглена винаги е била да помага на другите в 

предизвикателни ситуации и да ги подкрепя в тяхното лично и 

професионално развитие. Работата и като консултант, 

треньор и коуч през последните четиринадесет години, 

предоставя на Миглена уникална възможност да ръководи 

корпоративни проекти за национални и международни 

клиенти, които са с фокус върху развитието както на 

отделните индивиди така и на цялата компания. Тя е убедена, 

че всеки има необходимите ресурси, за да се справи с всяка ситуация. С подкрепата на 

системния и насочен към решенията подход, хората могат да използват пълноценно и 

ефективно тези ресурси и да допренесат за трансформационна промяна в техния живот. 

Миглена ще бъде с вас по време на модул 1 и модул 2: 

 

Модул 1  

25-28 октомври 

 

Модул 2 

29 ноември– 2 декември 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Надежда Михайлова 

Associated Certified Coach (ACC) 

Надежда е сред водещите треньори в България с повече от 10 години 

опит в областите лидерство и личностно развитие. Тя е отдаден треньор 

на Ериксън Коучинг Интернешънъл  води програмата „Изкуството и 

науката в коучинга“. Надежда има ключова роля в развитието, 

популяризирането и разрастването на коучинг общността в България. 

Тя започва да води коучинг сесии както с индивидуални клиенти, така и 

с корпоративни и бързо натрупва опит в темите лидерство, 

продуктивност, ефективност и баланс работа-личен живот. Тя води 

корпоративни коучинг програми и коучинг сесии на екипи с фокус 

бизнес структура и разкриване на визия и мисия, мотивация и вдъхновяване, планиране и 

мислене, ориентирано към постигане на резултати, генериране на идеи и вземане на решения. 

Надежда ще бъде с вас по време на модул 3 и модул 4: 

 

Модул 3  

13-14 януари 

20-21 януари 

 

Модул 4 

17-18 февруари 

24-25 февруари 

 

 

 


