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МИЛЕНА КОЛЕВА – консултант по управление на иновациите и 
стратегическо управление 
 
Милена Колева е Магистър по бизнес администрация (MBA) от 
HULT International Business School, САЩ. До 2014 г. е консултант в 
Център за иновации, съвършенство и лидерство (IXL Center) - водеща 
консултантска фирма в САЩ. Участвала е в разработка и управление 
на проекти, проучвания и анализи по управление на иновациите за 

водещи компании от Fortune 500. Ръководи дейността на Академия по иновационен 
мениджмънт (АИМ) и изпълнява проекти за обучение и прилагане на подхода на отворените 
иновации в бизнеса. Консултант и преподавател по управление на иновациите. Партньор в 
ХИРОН - Мениджмънт консултинг ООД от 2014 г. Теми, които представя в рамките на 
двудневния курс: иновационна стратегия, капацитет и дисциплина. 
 
 

 

МАРИОНЕЛА СИМОВА – консултант по управление на европейски 
проекти, експерт по иновационен мениджмънт и професионално 
обучение и образование 
 

 
Марионела Симова е с многогодишен опит в разработването и 
управлението на проекти по европейски програми, главно свързани с 

професионалното обучение и образование. Магистър по математика и информационни 
технологии от Софийски университет. До 2005 г. е ръководител на Национална агенция 
„Леонардо да Винчи”. От 2008 г. е ръководител на Центъра за европейски програми и 



обучение към ХИРОН - Мениджмънт консултинг, преподавател и акредитиран ментор по 
ключови знания, умения и игровизация в областта на иновациите към Академия по 
иновационен мениджмънт. Партньор в ХИРОН - Мениджмънт консултинг ООД от 2013 г. В 
рамките на двудневния курс Марионела е ментор на екипите при практическата работа. 
 
 

 

ЕВГЕНИЯ КОВАЧЕВА - доцент в Университета по 
библиотекознание и информационни технологии, експерт по нови 
образователни технологии и методи 
 

 
Евгения Ковачева е с дългогодишен опит в образователните 
технологии, приложенията на различни учебни подходи в обучението и 

използването на ИКТ и проектиране на електронно обучение, междупредметни изследвания 
и приложения на ИКТ и иновациите като цифрови библиотеки, управление на знанието, 
облачни технологии. Специализирала е в университета на Твенте, Холандия и в 
Университета по Електро-комуникация в Токио, Япония. Взела е участие в повече от 30 
европейски и национални проекта за трансфер на иновации и приложение на ИКТ в 
обучението и умните технологии и е автор на над 40 статии и пет учебни помагала в тези 
области. Евгения е акредитиран ментор към Академията по иновационен мениджмънт и 
изпълнява проекти за „учене чрез преживяване” и засилване на връзката между бизнеса и 
университетите. В рамките на двудневния курс Евгения е ментор на екипите при 
практическата работа. 

 
 
 

ДЕЯН ДОЙКОВ – бизнес консултант и преподавател по 
предприемачество и иновации 
 

 
Деян Дойков е инженер, икономист и преподавател по предприемачество. 
От дълги години работи по проблематиката на иновациите, креативното и 
дизайн мислене, лийн подходите, системното и моделното мислене. 

Дългогодишен консултант и водещ преподавател и лектор по развитие на бизнеса, 
предприемачество, маркетинг и стратегическо управление в Колеж по мениджмънт, търговия 
и маркетинг, Cardiff University, ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов”. Автор е на учебници, 
методики и практически разработки в областта на предприемачеството и бизнес 
инкубаторите. Деян е създал и управлявал няколко предприемач и лектор към Академията по 
иновационен мениджмънт. В рамките на двудневния курс ще представи концепции за 
иновациите и тяхното управление, както и иновационната стратегия на една организация. 
 
 


