
 

РЕФЕРЕНЦИЯ 

 

Казвам се Ива Денева-Близнакова и се вълнувам, че през януари 2012 година бях между 

първите пет българи, придобили диплома за общ мениджмънт EBC*L – Certified Manager, въз 

основа на трите завършении нива в области EBC*L A Бизнес икономика, ЕВC*L B Бизнес 

паниране и ЕВC*L С Лидерство и мениджмънт . 

Запознах се с д-р Дренска по време на първия семестър на обучението ми в СУ „Климент 

Охридски“ за допълнителна специална квалификация „Бизнес Администрация“. Там тя ни 

представи части от първия модул като предмет от учебната програмата. Моментално бях 

привлечена от формата и достъпността, с които бяха структурирани информацията и модулите 

на програмата EBC*L. Затова и реших да продължа този курс паралелно с обучението ми в СУ. 

По настоящем работя като специалист по одобрение на клинични изпитвания не лекарствени 

продукти. В тази ми роля, аз управлявам възложените ми проекти на локално ниво (държава) 

като отговарям за организацията, документацията и навременното изпълнение на задачите. 

Компанията, за която работя е голяма международна фирма специализирана изключително в 

сферата на клиничните проучвания.  

Знанията, които придобих в курса EBC*L ми дават много по-широк поглед върху 

корпоративното устройство на компанията, по-добро разбиране за решенията, които се вземат 

от висшия мениджмънт що се отнася до финансовите цели, които се поставят и инвестициите, 

които фирмата прави.  

В лично отношение, бих казала, че Ниво C на EBC*L е онова, което най-много ми е помогнало 

към момента в настоящата ми заетост. Управлението на проекти и работата в екип изискват 

много добри комуникативни умения, умения да планираш, делегираш и проследяваш задачи, 

и/или да обучаваш колегите си. Разбирането защо това е така важно определено ми е 

помогнало в годините. Не веднъж са ми възлагали обучение на нови колеги и смея да призная, 

че съм правила това с удоволствие и спокойствието, че съм подготвена за тази задача. 

Но приложението на познанията придобити в EBC*L не се изчерпва само до там. Като член от 

малко сдружение с нестопанска цел, бях поканена за заместник управител и в тази си функция 

отговарях за проследяване приходите и разходите на сдружението. EBC*L Ниво B ми беше 

дало достатъчно познания, за да работя в хармония със специалиста по счетоводство, да 

разбирам добре финансовото състояние на сдружението, неговите нужди и възможности, 

както и да участвам във вземането на решения.  

В заключение, бих искала да споделя, че съм щастлива, че инвестирах време в обучението в 

курса EBC*L. Смятам, че това е прекрасно структуриран курс за ентусиасти в 

предприемачеството и организационното управление – една чудесна отправна точка за онези, 

които биха искали да успеят в стартирането на собствен бизнес или да станат част от 

управителния екип на дадена организация.  
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