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Ние ,  от  Инженер . b g ,  сме  убедени ,  че  мястото
на  дамите  в  инженерните  дейности  е  важно
и  незаменимо !  Ето  защо  подготвихме  тази
специална  дигитална  книга ,  в  която  ще  Ви
представим  гледните  точки  на  доказани
български  дами  инженери  от  различни
технологични  области .

Данни  на  W E S  към  юни  2 0 2 1  г .  показват ,  че
едва  1 6 . 5 %  от  инженерите  в  света  са  жени .
Ние ,  от  Инженер . b g ,  вярваме ,  че  в  България
дамите  са  в  пъти  по -добре  представени  в
нашия  бранш .  И  все  пак ,  „по -добрата  част  от
човечеството ”  би  могла  да  играе  още  по -
важна  роля  в  инженерните  професии .

Вижте  нашите  специални  интервюта ,  в
които  пред  Инженер . b g  застанаха  дами  –
утвърдени  професионалисти  в  своята
техническа  сфера ,  които  ни  разкриха  защо
са  избрали  инженерния  път ,  какви
предизвикателства  срещат  в  работата  си  и
какво  им  помага  да  ги  преодолеят .  

Благодарим  от  сърце  на  всички  дами ,
откликнали  на  нашата  покана !  С  отговорите
им  създадохме  пъстър  букет  от  коментари ,
разказващи  за  смелите  мечти ,
предизвикателствата  и  моментите  на
гордост .  При  подреждането  им  сме  се
ръководили  от  един  основен  принцип  -
книжката  да  се  чете  лесно  и  всяка  дама  да
има  достойно  място  в  нея !
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ПРОИЗВОДСТВОПРОИЗВОДСТВО



Станах инженер, защото...

... това беше естествено продължение на образованието и 
интересите ми. В детството ми често се случваше да 
разглобявам играчките си, за да разбера как работят.

Обичам професията си, защото...

… чрез нея мога да се развивам и помагам на хората да 
подобряват средата, в която се намират, чрез 
оптимизиране на системата и процесите, в които 
участват.

„Женските“ качества, които ми помагат в работата, са...

… целенасоченост, последователност и гъвкавост.

Трудностите, които срещам като жена инженер, са...

… свързани с ограниченията на ресурсите, което допринася за това да развивам умението
си в намирането на добри работещи решения, въпреки същите тези ограничения.

Трябва да има повече жени инженери, защото…

… системите имат нужда от интегрален подход, за да се развиват, а жените са добри в това
да обединяват най-доброто и да го прилагат на практика.

Инж. Красимира Колева от Фесто Производство:
Системите имат нужда от интегрален подход, за да се
развиват, а жените са добри в това да обединяват
най-доброто и да го прилагат на практика

Инж. Колева е магистър по „Нанотехнологии и наноматериали“ и е част от
Отдел „Operational Excellent, Expert (OPEX)“ във Фесто Производство.
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Станах инженер, защото...

...винаги съм се възхищавала на големите машини. Исках 
да разбера как работят и как се реализират подобни по 
мащаби проекти. Интересувам се как функционира 
заобикалящият ни свят, а машините са голяма част от него.

Обичам професията/работата си, защото...

...независимо какво изделие конструирам, процесът 
винаги е градивен и води до нови знания, а когато 
видя и готовия продукт – изпитвам удовлетворение от 
решения проблем.

„Женските“ качества, които ми помагат в 
работата, са...

Качества, които помагат в работата на жените инженери, са преди всичко вниманието към
детайлите и многократната проверка.

Трудностите, които срещам като жена инженер, са...

… може би предразсъдъци от това, че сме по-нежният пол. Досега винаги съм попадала в
приятелска среда и не съм срещала трудности при работата си с повечето колеги.

Както във всяка професия, може би и в нашата има хора с мислене и поведение, които
водят до негативни емоции, но се радвам, че в нашия екип няма подобни ситуации.

Трябва да има повече жени инженери, защото…

...поглед от различна гледна точка винаги би допринесъл за по-ефективното решение на
даден проблем.

Наблюдавате ли засилен интерес от страна на младите дами към образование в
техническата сфера?

Определено има засилен интерес в тази сфера напоследък, може би заради растящия
фокус към технологиите в световен мащаб и увеличаващото се поле за развитие в
България. Със сигурност има все повече дами, готови да навлязат в света на технологиите,
което ме радва, но все пак си оставаме малцинство, специално в сферата на
машиностроенето.

Необходими ли са действия за по-добра интеграция на жените инженери в този
бранш, който все още е доминиран от мъже?

Според мен може да се обърне по-голямо внимание от страна на учебните заведения за
популяризиране на инженерството сред жените. Подходящо би било също да се даде
реален пример в работна среда как дамите също са готови за предизвикателства и могат
да се справят с належащите пред всички нас проблеми не по-зле от всеки друг.

Инж. Мина Стоянова от Либхер-Конкрийт
Технолоджи Марица:
Независимо какво изделие конструирам, процесът
винаги е градивен и води до нови знания

Инж. Стоянова е завършила специалност "Компютърно проектиране и
технологии в машиностроенето", а към момента е Инженер-конструктор в

Либхер-Конкрийт Технолоджи Марица ЕООД.
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Станах инженер, защото...

... това беше моята мечта още от ранна детска възраст, 
колкото и странно да звучи. И знаех, че един ден ще я 
реализирам. Като ученичка най-интересните предмети 
за мен бяха точните науки – физика и математика. 
Никога не съм си се представяла в друго амплоа. 
Така че сега вървя по пътя на една реализирана 
детска мечта.

Обичам професията/работата си, защото...

… в тази професия никога не е скучно. Тук 
повторението – да направиш едно и също два пъти, е почти невъзможно. Тази професия
те кара да бъдеш креативен, гъвкав, да вземаш бързи и различни решения.

„Женските“ качества, които ми помагат в работата, са...

… по-голямо внимание към дребния детайл, по-добрата организираност, по-голямата
наблюдателност.

Трудностите, които срещам като жена инженер, са...

На първо място бих казала недоверието и скептичното отношение на мъжете, когато чуят
„жена инженер“ – това недоверие автоматично налага непрекъснатото и постоянно
доказване.

Трябва да има повече жени инженери, защото…

...ако една жена чувства, че това е нейното призвание, не трябва да се отказва, а да следва
пътя си. А в този технологичен век, в който живеем и който ни предлага неограничени
възможности, при наличие на качества като техническо мислене, упоритост и желание,
мисля, че мъжките и женските сили са изравнени.

Наблюдавате ли засилен интерес от страна на младите дами към образование в
техническата сфера?

Да, в този технологичен и техничен свят, както казах, това е естественият ход на нещата.

Необходими ли са действия за по-добра интеграция на жените инженери в този
бранш, който все още е доминиран от мъже?

Мисля, че трябва да има по-голяма вяра към нас като истински професионалисти. И от
страна на медии, като Вас – да вдъхновявате бъдещите жени инженери с интересни
истории на успели дами в тази област.

Инж. Калина Митева, Инженер производствена
ефективност в Либхер-Транспортейшън Системс
Марица: Днес вървя по пътя на една моя реализирана
детска мечта
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Станах инженер, защото...

Инженерът измисля и изобретява, като използва интелекта и 
уменията си. Да бъдеш инженер е отговорно, изискващо 
постоянство, упорит труд, да не се отказваш и да подхождаш 
с креативност.

Обичам професията/работата си, защото...

...когато работиш това, което ти носи удовлетворение, 
не ти тежи.

Приятно ми е, когато проектирам, подобрявам и конструирам. Приятна ми е самата
възможност да събирам знания и да ги прилагам на практика, да виждам крайния
резултат.

„Женските“ качества, които ми помагат в работата, са...

... организационните ми умения. Способността на женската същност да забелязва
детайлите в „голямата картина“ и да ги използва. Умението на една жена да мисли за
много неща едновременно.

Трудностите, които срещам като жена инженер, са...

Недоверие (резервираност) от страна на голяма част от мъжкото съсловие спрямо
способностите и уменията ми като професионалист.

Доказването, че и аз мога и знам.

Трябва да има повече жени инженери, защото…

... мислим различно. Когато мислиш различно, можеш да предложиш различно решение
на даден проблем, да представиш нова и различна идея.

Инж. Младенова от Елпром Хеви Индъстрис:
Когато работиш това, което ти носи
удовлетворение, не ти тежи

Инж. Ивелина Младенова е Kонструктор в Конструктивен отдел „Стъпални
регулатори“ на Елпром Хеви Индъстрис.
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Инж. Ваня Пангарова от Фесто Производсвто: 
Трябва да има повече жени инженери, защото ние
носим свежест и креативност, а и с лекота успяваме
да се сработим с всички от екипа

 

Станах инженер, защото...

... когато нещо е предопределено, то става. След завършване
 на счетоводното си образование реших, че ми е време да
 се впусна в дебрите на инженерството.

Силна съм в сметките, но съм доволна от осъзнатия избор, 
който направих. Оказа се, че инженерната професия е
в пъти по-вълнуваща и завладяваща от всяка друга. 
Истината е, че като малко момиче си мислех, че това е 
най-трудната професия и дори не вярвах, че ще успея. 
Но го направих. На подсъзнателно ниво стремежът ми винаги е бил точно към нея.

Обичам професията си, защото...

… имам свобода да осъществявам и реализирам различни идеи, да експериментирам, да се
уча от грешките си. Културата на грешките е пътят към перфектно свършената работа.

„Женските“ качества, които ми помагат в работата, са...

… търпението, умението да приемам и да запазвам спокойствие.

Трудностите, които срещам като жена инженер, са...

… недоверието, с което понякога се сблъсквам, когато има напрежение и действа
ограничаващият принцип „това е мъжка територия“.

Трябва да има повече жени инженери, защото…

… ние носим свежест и креативност, а и с лекота успяваме да се сработим с всички от екипа.

Инж. Пангарова е завършила специалност „Управление на качеството“ в ТУ –
София, а в момента работи като Инженер, качество в Отдел „Управление на

качеството и околна среда“ във Фесто Производство.
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Станах инженер, защото...

...ми харесва как по естествен начин се съчетават 
математиката и пространственото мислене. Това е средата, 
в която се чувствам истински комфортно и мога да бъда 
себе си.

Обичам професията/работата си, защото...

...има доза творчество, динамика, възможност за 
обмисляне и обсъждане на интересни идеи. Човек има свободата да превърне идеите
в реални работещи процеси и почти веднага след това може да стане свидетел на
резултатите от дейността си.

„Женските“ качества, които ми помагат в работата, са...

… общителност, умения за водене на диалог и усмивка.

Трудностите, които срещам като жена инженер, са...

…основно физически, когато искам и аз да си „изцапам ръцете“. В изключително редки
случаи съм се сблъсквала с остарели полови предразсъдъци, но това по-скоро издава
слабостта на отсрещната страна.

Трябва да има повече жени инженери, защото…

...ние умеем да създаваме баланс при проява на импулсивни реакции от страна на
мъжете. Освен това дамите могат да вършат няколко неща едновременно.

Инж. Калинка Петрова от Каменица: 
Станах инженер, защото това е средата, в която се
чувствам истински комфортно и мога да бъда себе си

Инж. Петрова има магистърска степен от Висш институт по хранителна и
вкусова промишленост (днес – Университет по хранителни технологии, гр.

Пловдив), специалност „Отопление, вентилация, климатизация,
газоснабдяване, хладилна техника и тръбопроводи“ (ОВКГХТТ).

В момента работи като Мениджър техническа поддръжка в Каменица АД.
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Станах инженер, защото...

… харесвам предизвикателствата. В своята същност, да си 
инженер означава да търсиш решения на проблемите, да 
мислиш оригинално и да виждаш възможности, там където 
останалите виждат проблеми.

Обичам професията/работата си, защото...

... е разнообразна, динамична, общувам с много и 
различни хора. Обичам да виждам резултата от това, 
което правя. Това дава смисъл на работата ми.

„Женските“ качества, които ми помагат в работата, са...

По-комуникативни сме и сме по-отговорни към поставените задачи.

То е същото като при домашните задачи – винаги да има перилен препарат,
хладилникът да е зареден, детето да има всичко за училище. И на работа, както и
вкъщи, за да вървят нещата гладко, обикновено жените сме тези, които следим всичко
да е наред и да няма нещо пропуснато, да се поддържа ред. Нужен е някой, който да
мисли как да се решат проблемите.

Трудностите, които срещам като жена инженер, са...

В света на мъжете трудностите са естествени и се налага да се доказваме, но пък това
ни прави по-твърди и уверени.

Трябва да има повече жени инженери, защото…

Ако искаш да се свърши една работа, обърни се към жена. Неслучайно жените
изместваме мъжете от много приемани като типично „мъжки“ професии – учители,
лекари, юристи. Така че, момичета, станете инженери, за да си общуваме по-лесно и
задачите да се вършат по-леко.

Инж. Жени Божанова от Метал Технолоджи Груп:
Да си инженер означава да виждаш възможности
там, където за останалите има проблеми

Инж. Божанова е бакалавър – инженер, специалност Селскостопанска
техника – Висше техническо училище „Ангел Кънчев“ – Русе (днес –

Русенски универсистет) и магистър по Стопанско управление в Стопанска
академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов.

Днес тя е Ръководител отдел „Снабдяване“ в Метал Технолоджи Груп в
завод Осъм.
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Станах инженер, защото...

... исках да разбера как работи светът около мен – 
защо кривото огледало пречупва образите по този начин, 
защо течащата по лъжицата вода хвърчи из цялата кухня, 
защо не трябва да маршируваш върху мост, защо 
сирената на линейката сякаш си променя звука... 
Непрекъснато бях в търсене на отговорите на 
още много „защо“.

Обичам професията си, защото...

… е разнообразна и изпълнена с различни предизвикателства! В един момент седиш
на бюрото си, опитвайки се да намериш теоретично решение на някакъв проблем – в
следващия си в производството и виждаш как твоето решение се прилага на
практика. Много е интересно да видиш как една идея, едно изображение на екрана
добива реална физическа форма.

„Женските“ качества, които ми помагат в работата, са...

… комуникативността и способността да потърся помощ, когато се налага. Рано или
късно идва момент, когато не можеш да се справиш сам: дали защото нямаш нужните
знания или защото времето не стига. Няма нищо срамно в това да потърсиш
подкрепа и е важно да го направиш навреме, за да не прерасне спънката в истински
проблем. Нали затова работим в екип!

Трудностите, които срещам като жена инженер, са...

… в голяма степен същите, които срещат и мъжете!

Трябва да има повече жени инженери, защото…

… това постила пътя за следващите поколения. Важно е да осъзнаем, че твоят пол не
определя качествата и интересите ти. Ако желаеш да се занимаваш с нещо по-
нетипично, в това няма нищо странно или лошо – и определено не трябва да се
отказваш от него, само защото „не е за момичета/момчета“.

Инж. Анна Иванова от Фесто Производство:
Ако желаеш да се занимаваш с нещо по-нетипично,  
определено не трябва да се отказваш от него, само
защото „не е за момичета/момчета“

Инж. Иванова е завършила Специалност „Aerospace Engineering“ в The
University of Manchester. Днес работи като Инженер, механик (младши) в

Технически инженерен център във Фесто Производство.
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Инж. Маргарита Николова от БКК 95: 
Жени са създали някои от най-значимите постижения
в инженерството

Станах инженер, защото...

... харесвам точните науки, а също така и техническата част.

Обичам професията/работата си, защото...

… се работи в динамична среда с колектив от 
професионалисти.

„Женските“ качества, които ми помагат в работата, са...

… точност, дисциплина и възможност за степенуване на ангажименти и отговорности.

Трудностите, които срещам като жена инженер, са...

… чисто физически, но благодарение на колектива, проблемите се преодоляват с лекота.

Трябва да има повече жени инженери, защото…

Ако попитате няколко петокласника кой е Томас Едисън или Александър Греъм Бел,
вероятно всички те ще знаят с какво са известни тези инженери. Но най-вероятно никой
от тях няма да може да назове дори една жена инженер. Жените отдавна играят важна
роля в инженерството. Много от тях са преодолели дискриминацията, за да допринесат за
някои от най-значимите постижения в тази сфера и продължават да дават забележителен
инженерен принос към обществото.

Инж. Николова е завършила Технически университет – Габрово, специалност
„Автоматика, информационна и управляваща техника“. В момента тя е
Инспектор качество на Производствените процеси и Отговорник на цех

„Шприцов участък“ в БКК 95.
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Инж. Даниела Костадинова от Елпром Хеви
Индъстрис:
Различното мислене на мъжете и жените води до
учудващо добри резултати

 

Станах инженер, защото...

Винаги съм си задавала въпроса „Това как се прави?“. 
Откакто реших, че искам да съм инженер, все по-рядко 
си задавам този въпрос.

Обичам професията/работата си, защото...

… е свързана с интересни проекти и изпълнявайки 
ги, мога да видя резултатите върху крайния продукт, 
който заедно с колегите сме сътворили.

„Женските“ качества, които ми помагат в работата, са...

… толерантност, гъвкавост, въображение, бърза реакция и най-вече – усмивката.

Трудностите, които срещам като жена инженер, са...

Много компании са резервирани към жените инженери, защото са по-рядко срещани в тази
общоприета „мъжка“ професия и защото се притесняват дали една жена ще се справи с тази
работа и със задачите, които ѝ възлагат.

Според мен няма „мъжка“ и „женска“ професия, всеки трябва да върши това, което му е
интересно и това, в което е наистина добър, без значение от пола.

Трябва да има повече жени-инженери, защото…

Според мен трябва да има повече жени инженери по две причини:

Първо – когато праволинейното мислене на мъжете и динамичното мислене на жените се
съберат, резултатите могат да станат учудващо добри.

И второ – за да красим тази хубава професия.

Инж. Даниела Костадинова работи като Kонструктор 
в Конструктивен отдел „Стъпални регулатори“ на Елпром Хеви Индъстрис.
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Станах инженер, защото...

... е предизвикателство да докажа, че мога да постигна неща, 
които не съм вярвала, че могат да бъдат постигнати. Защото 
всички близки хора около мен твърдяха, че това е напълно 
„мъжка“ професия и жените нямат място в нея. Но се оказа, 
че това не е съвсем така.

Обичам професията/работата си, защото...

... обичам предизвикателствата. Предизвикателство е да 
се доказваш всеки ден! Обичам да гледам как колегите 
ми мъже не вярват, че една жена може с много труд и 
постоянство да успее и да се издигне на по-високо стъпало в йерархията, при все това, че
дълги години те са на една и съща позиция. Също така, работя с колеги от екипа ми, които
вярват в мен, подкрепят ме и също мислят, че заедно можем да постигнем много в тази
тежка индустрия.

„Женските“ качества, които ми помагат в работата, са...

...честност, упоритост, волята никога да не се предавам, инат и малко „чар“.

Трудностите, които срещам като жена инженер, са...

... да доказвам всеки ден, че съм успяла в професията си, благодарение на знанията и
уменията, които съм придобила и усвоила, както и поради неуморната ежедневна работа.

Трябва да има повече жени инженери, защото…

... трябва да опровергаем манталитета на българина, че „мъжките“ професии не са за жени.
Жените не са само майки и домакини. Ние можем да работим наравно и даже много
повече от мъжкото съсловие в един колектив! Аз съм пример за това!

Инж. Павлинка Иванова от Метал Технолоджи Груп:
Заедно можем да постигнем много в тази тежка
индустрия

Инж. Павлинка Иванова е магистър – инженер по специалност
Машиностроителни технологии и мениджмънт.

Днес тя е Ръководител отдел Управление и контрол на качеството в Метал
Технолоджи Груп в завод Осъм в град Ловеч.
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Станах инженер, защото...

... професията предоставя неограничени възможности. Приех 
предизвикателството да докажа своите умения в 
преобладаващо мъжкия свят в тази област.

Обичам професията/работата си, защото...

… е свързана с точност и прецизност на изпълнението. 
Носи ми удовлетвореност, че с отношение и умения 
няма трудности, които да са непреодолими. И това 
важи както в личен, така и в професионален план.

„Женските“ качества, които ми помагат в работата, са...

… организираност и всеотдайност. Животът на всяка една жена е многопластов –
влизаме в редица роли и изпълняваме множество дейности, затова се налага да бъдем
организирани. Има ли всеотдайност, то има и чувство на принадлежност, приемане и
уважение към всеки един член на семейството, екипа, групата.

Трудностите, които срещам като жена инженер, са...

Срещала съм резервираност, която много бързо отстъпва място на професионалното
приемане. А и разделението между половете никога не е било добър съветник.

Работя на място, където точно това се цени, и аз лично не съм имала проблем с
колегите във фирмата, който да произтича от това дали насреща стои мъж или жена
инженер. Общуването ни се гради на уважение, толерантност и взаимно зачитане.
Казвам тези думи с увереност, защото съм тук повече от 22 години.

Трябва да има повече жени инженери, защото…

… да си инженер е призвание. С времето осъзнавам колко много възможности имам,
благодарение на инженерната ми професия. Дали ще сме успешни зависи единствено
от нас самите!

Инж. Силвия Иванова от Фесто Производство:
Да си инженер е призвание

Силвия Иванова е завършила специалност „Мениджмънт на качеството“.
В момента тя е Инженер качество в отдел „Позиционни сензори и кабели“

във Фесто Производство.
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Станах инженер, защото...

... обичах математиката и усещах, че бъдещето ми ще е 
свързано с нея. Не знаех почти нищо за професията инженер, 
но при посещения на различни заводи производствените 
процеси ми се струваха много интересни. Впечатляваше 
ме начинът, по който се създават различни продукти и 
как от суровината се получават готови изделия.

Обичам професията/работата си, защото...

… тук винаги е интересно и разнообразно. Постоянно се инсталира ново оборудване,
научаваме нови неща и се срещаме с различни предизвикателства. Усещането да
намериш решение в дадена ситуация, което, прилагайки на практика, да бъде полезно
и ефективно, е несравнимо.

„Женските“ качества, които ми помагат в работата, са...

… организираност, отговорност и грижа за околните.

Трудностите, които срещам като жена инженер, са...

Смятам, че жените притежават качества, с които превъзхождат мъжете, както и
обратното. Разнообразната работна среда винаги е място, на което се генерират
повече идеи и е много по-ефективна. Определено има бъдеще и реализация за жените
инженери и това се вижда ясно през последните години.

Трябва да има повече жени инженери, защото…

… внасят разнообразие и друга гледна точка. Умеят да предложат различен подход и
начин на мислене в различните ситуации. Жените са необходимост в един екип.

Инж. Ванева-Йорданова от Монди Стамболийски:
Жените инженери имат бъдеще и реализация в
индустрията

Инж. Пепа Ванева-Йорданова е завършила Софийски университет „Св.
Климент Охридски“, специалност „Биотехника“. Днес тя работи като

Инженер Автоматизация в Монди Стамболийски.
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Инж. Марта Дамянова от КТ Интернешънъл: 
Станах инженер, защото вярвам, че създаването на
всяко изделие е изкуство

Станах инженер, защото...

...смятам, че създаването на всяко изделие е изкуство.

Обичам професията/работата си, защото...

…е низ от предизвикателства и ми носи удовлетвореност.

„Женските“ качества, които ми помагат в работата, са...

…са по-голямата комуникативност и умение за изслушване на събеседника. Мекотата,
заложена в женската природа, също е фактор, ние не тръгваме по мъжки непременно с
„рогата напред“ и не приемаме всяка проблемна ситуация като на война, а обследваме
проблема и търсим вярното решение.

Трудностите, които срещам като жена инженер, са...

…на първо място, вродената способност на колегите мъже да подценяват всяка жена, без
значение от нейните умения и опит. Но това пък ми дава сила да се доказвам всеки ден.

Трябва да има повече жени инженери, защото…

…сме по-добрата половина от съсловието, ние сме много по-креативни, упорити,
отговорни и изпълнителни.

Марта Дамянова е магистър „Тютюни и тютюневи изделия“ – инженер-технолог,
магистър „Индустриален мениджмънт“. В момента тя  е Координатор отдел

„Маркиране и проследяване“ в КТ Интернешънъл.

17



Е избрана със сърцето;
Е начин на живот;
Мога да правя това, което ми харесва;
Виждам, че от усилията ми има резултат.

Станах инженер, защото...

... още от дете винаги съм обичала предизвикателствата. 
Открих точните науки и по-конкретно химията, които ме 
изпратиха към инженерството. Така получих възможност да 
бъда полезна и да внасям стойност чрез всеобхватните 
умения и възможности за реализация, които професията 
предлага. А и не спирам да уча всеки ден – това поддържа 
духа ми млад и същевременно е основа за креативни 
идеи и различна гледа точка. Все пак, от латински 
терминът „инженер“ означава „изобретявам, умение, 
интелигентност“.

 Обичам професията/работата си, защото...

Работата ми е измерима, а резултатите видими – не могат да се изтрият с един клик на
мишката. Вярвам, че бъдещето е в ръцете на младите инженери – ние сме онази движеща
сила, която може да променя света. И в моята работа ежедневно го доказваме.

„Женските“ качества, които ми помагат в работата, са...

… страст, амбициозност и непоколебимост. Чувствителността и емоционалността ни са ефект, а
не дефект. Комуникативни и екипни играчи сме с изразена ориентация към резултати.
Друго силно качество е смелостта, с която съумяваме да излезем от зоната ни на комфорт –
това е предпоставка за професионална удовлетвореност. Лично аз мога да се впусна във всяко
предизвикателство и дори да се проваля, знам, че е по-добре, отколкото да не съм опитала.

Трудностите, които срещам като жена инженер, са...

… пъстри, динамични и различни ситуации, в които животът ме поставя. А и всеки човек е
отделна вселена. Понякога е предизвикателство да запазя усмивката и позитивната си нагласа,
с които са свикнали да ме виждат хората, защото е трудно да не се поддам на напрежението и
стреса, които съпровождат нашето ежедневие. 

Трябва да има повече жени инженери, защото…

… е необходим баланс в света на автоматизацията, който е предимно мъжка територия.
А хармонията носим тъкмо ние, жените инженери. За мен е важно умението да се допълваме с
мъжете инженери, а не де се конфронтираме. Нашата работа е екипна, а талантите на всеки са
различни и специфични, но еднакво важни. Радва ме усещането, когато откривам нещо ново,
когато имам идея или стратегия за решаване на казус, но още по-хубаво е, когато видя, че още
някой е стигнал до същите изводи.

Инж. Стиляна Тодорова, Инженер по производствена
ефективност във Фесто Производство:
Професията на инженера се избира със сърцето
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Станах инженер, защото...

...завърших средното си образование в Техникум по 
механо-електротехника в гр. Червен бряг, който бе свързан 
с Военния завод „Бета“, а и имаше възможности за кариерно 
развитие в тази област.

Обичам професията/работата си, защото...

...ми дава възможност за надграждане на уменията с 
новостите на технологичното развитие. Инженерите са тези, които движат
производствените процеси и икономиката.

„Женските“ качества, които ми помагат в работата, са...

...умения за работа в екип, организираност, постоянство, отговорност, коректност при
изпълняване на поставените задачи.

Трудностите, които срещам като жена инженер, са...

...подценяване на уменията и възможностите на жените в техническата сфера. Постоянно
трябва да се доказваш и невинаги получаваш нужното признание както за работни
позиции, така и за финансово възнаграждение.

Трябва да има повече жени инженери, защото…

...са организирани и последователни в действията си и се стремят към развитие. Умеят да
изслушват и анализират ситуациите. Жените са много по-пригодни за работа под стрес и
натоварване.

Инж. Невена Бутанска от Метал Технолоджи Груп:
Жените инженери са организирани, последователни
и се стремят към развитие

Невена Цветанова-Бутанска е завършила висше техническо образование
– магистър инженер в Технически университет – София, в Машинно-

технологичен факултет.
Днес тя е Началник ОТКК в завод Алуком, Плевен, Метал Технолоджи Груп.
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Станах инженер, защото...

… бях вдъхновена от майка ми и нейните колеги. Дълги години 
тя работеше в завод за производство на помпено оборудване 
и там за първи път се сблъсках с тази професия. Средата, 
в която отраснах, съвкупно с това, че ми се отдаваха 
математика и физика, до някаква степен предначертаха 
пътя ми за напред. Когато стана време да избера висше 
учебно заведение, в което да продължа образованието 
си, бях категорична в избора си, а именно 
Технически университет – София.

Обичам професията/работата си, защото...

… всеки ден е различен. Позицията ми в Данфос е инженер-продажби. Само от
наименованието ѝ можете да разберете, че няма как да бъдеш отегчен от работата си.
Всеки ден се сблъскваш с различни предизвикателства, срещаш се с различни хора. В тази
професия отсъства монотонност. Напротив, необходимо е постоянно да се
усъвършенстваш и развиваш.

„Женските“ качества, които ми помагат в работата, са...

… амбициозността, общителността, способността да си съпричастен и разбиращ. За себе си
смятам, че съм и перфекционист. На моменти съм доста самокритична, като в повечето
пъти извличам ползи от това.

Трудностите, които срещам като жена-инженер, са...

Основно, че сме подценявани. Много често се споменава репликата, че няма как да се
справиш с дадена задача така, както би се справил някой мъж. Това за мен е мотивация!
Изисква се и много повече време, усилия и упоритост от наша страна, за да се докажеш и
да покажеш, че всъщност можеш!

В Данфос имах невероятния късмет да попадна в страхотен екип от професионалисти и
приятели, които от ден първи не спират да ме напътстват и помагат.

Трябва да има повече жени-инженери, защото...

А защо не? В днешни дни имаме възможността да бъдем такива, каквито поискаме, без да
класифицираме професиите като изцяло мъжки или дамски. Важното е да работиш с
удоволствие и желание! Що се отнася до инженерството – това е професия, която може да
ти даде толкова необятни възможности. Все пак живеем в света на технологичната
революция!

Инж. Паола Дончева, Инженер – продажби в Данфос:
Инженерната професия дава необятни възможности,
стига да работиш упорито и отдадено
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Станах инженер, защото...

… винаги съм искала да знам как работят нещата отвътре.

Като малка съм разглобявала дори и куклите си. Тогава си
мечтаех да стана лекар, за да помагам на хората, но в 
12-ти клас, когато дойде време да взимам решение, вече 
имах друга идея. Разбрах, че лекар няма да стана, но 
ще се развивам в инженерните науки. За да бъда сигурна 
в това, направих кариерен тест. Тогава вече се убедих, че 
това е правилната посока за мен и днес се радвам, че 
съм сервизен координатор в световна компания, 
производител на отоплителна и климатична техника 
– Hoval.

Обичам професията/работата си, защото...

… има екшън. Има действие, работи се с много и различни хора, на които освен че
помагам да вземат правилното решение, ми дават и много практически знания. Реално аз
пак помагам на хората, без да съм лекар, осигурявам тяхното спокойствие, докато
използват съоръженията, които са част от техния живот. 

Всеки ден за мен има ново приключение. Може денят да започне спокойно и да завърши
динамично, или обратното. Именно тази динамичност ме поставя в ситуации, в които да
взимам много бързо правилното решение и да прилагам до голяма степен
комбинативност, за да изпратя точния сервизен екип при клиентите възможно най-скоро.
Не ме е страх да се „нацапам“ с масло. Обичам близостта на машини и съоръжения и да
разучавам тяхната същност и функционалност.

Обичам да има предизвикателства, а в моята професия това често са малки или големи
проблеми, на които заедно с екипа трябва да намерим най-доброто решение за
клиентите ни.

„Женските“ качества, които ми помагат в работата, са...

Основното качество, което ми помага в работата, е женската интуиция. Тя никога не ме е
подвеждала. Загрижеността към клиентите – това е вродено качество на жените. Винаги
се стремим да осигурим на клиента спокойствие и сигурност, както и най-доброто
решение. Тактичността и правилният подход към всеки индивидуален човек, клиент,
инсталатор, колега също са едни от тези качества. Балансът в отношения и комуникация
определено се отдава повече на жените, особено в мъжкия свят на техниката.

Трудностите, които срещам като жена-инженер, са...

За да се докажеш в работата, е необходимо да се стараеш много повече от един мъж
инженер. Случвало ми се е преди години клиенти да не желаят да говорят с мен, защото
съм жена и не са сигурни, че ще взема правилното решение. Разбира се, след това се
убеждават в обратното и печелим доверието им за дълго. За щастие, от моя опит, вече 15
години, забелязвам тенденция на увеличаване на доверието към жените инженери, което
ме радва.

Трябва да има повече жени-инженери, защото...

… жените ще направят този мъжки свят по-красив и балансиран.

Инж. Христова, Сервизен координатор  в Hoval: 
 Загриженост, баланс и интуиция са „женските“
качества, които помагат в инженерната професия
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Инж. Иванка Панайотова, Ръководител на ЦИЛ
към Агрополихим: 
Жената е силна! Ако има желание, може да се справи
с всяка „мъжка“ професия!

Станах инженер, защото...

Възпитавана съм в семейство, което винаги е поставяло 
образованието на едно от първите места за изграждане на 
ценностите ни в живота! Майка ми и баща ми са израснали в 
семейства, който са имали същите разбирания. Родителите 
ми са завършили висшето си образование работейки, за да 
си осигуряват финансовите средства за издръжката им. 
Ясно е колко много труд са полагали!

При мен ориентацията за продължаване на 
образованието ми е естествена. В училище не съм 
имала проблеми с изучаващите се предмети от различните области, но с по-голяма лекота
се справях с техническите дисциплини. Знаех, че ще продължа да се занимавам с област,
свързана с математика, химия или физика. През 80-те години на миналия век химията в
България имаше бъдеще, имаше много предприятия в страната, където можеше да се
упражнява тази професия. Мисля, че това надделя за решението ми.

Обичам професията/работата си, защото...

Имах шанса да развия знанията си в областта на аналитичната химия. Щастлива съм, че
всеки ден отивам на работа с желание, въпреки трудностите! Разбрах, че да си добър в тази
професия е нужно да познаваш различните дялове от химията, с която е свързана работата
ми. Обичам професията си, защото е интересна, постоянно има какво да се учи, не е
еднообразна и скучна. Ако има желание, човек би могъл непрекъснато да се
самоусъвършенства! Нито един ден не съм съжалявала за направения избор!

„Женските“ качества, които ми помагат в работата, са...

Опитвам се да бъда спокойна и търпелива, подготвена и организирана навреме, както и да
не изпускам нещата от контрол. Не на последно място са женската интуиция и готовността
за разумен компромис!

Трудностите, които срещам като жена инженер, са...

Мекотата, която е заложена в женската природа, ми пречи при водене на спорове.

Изключително рядко в професията си съм усещала отношение на подценяване от страна на
колеги мъже за това, че съм жена!

Трябва да има повече жени инженери, защото…

Жената е силна! Ако има желание, може да се справи с всяка „мъжка“ професия! Живеем в
съвременен свят, в който отдавна разбиранията се променят и е важно да правим това,
което искаме, за да сме щастливи!
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Инж. Диана Кючукова от Монди Стамболийски:
Всеки ден преоткривам себе си в разнообразието от
дейности, свързани с моята работа

Станах инженер, защото...

... бях привлечена от разнообразните предмети, които се 
изучават в дисциплината „Химично инженерство“. 
Завършвайки като инженер-химик, си представях своята 
реализация в индустриална среда, където сред много 
динамика мога да допринеса със своите знания и умения, 
придобити от университета. Изключително интересна ми 
се стори и възможността да разкрия своя потенциал, 
участвайки в нови проекти за оптимизация на 
производствения процес.

Обичам професията си, защото...

… всеки ден преоткривам себе си в разнообразието от дейности, свързани с моята
длъжност. Като ръководител на отдел в голяма компания се срещам с редица
предизвикателства, свързани не само с производствените процеси, но и с управлението на
екип и постоянната комуникация с колеги и външни фирми. Обичам да се справям с
трудности и да решавам проблеми от различно естество. Обичам и комуникацията с
хората.

„Женските“ качества, които ми помагат в работата, са...

… да не спирам да доказвам, че жените могат да бъдат равни на мъжете в производството и
че не винаги е нужно да бъде вложена повече сила и енергия за изпълнението на дадена
задача. Огромно предимство при нас, жените е възможността да мислим/изпълняваме
няколко неща паралелно, което ни прави много организирани и ефективни.

Трудностите, които срещам като жена инженер, са...

… интегрирането в мъжка работна среда и времето, нужно за изграждане на доверие в
екипа.

Трябва да има повече жени инженери, защото…

… съществуват различни професии на пазара на труда, някои от които е желателно да
бъдат заети изцяло от нежния пол. Като ръководител на лаборатория, аз работя в изцяло
дамски колектив. Съчетавайки познанията си по процесите в завода и познавайки
женската логика, имам възможността да създавам баланс и добри взаимоотношенията в
работната среда.

Инж. Кючукова е  завършила Химично инженерство с преподаване на немски
език, а в момента е Ръководител на отдел Лаборатория в Монди

Стамболийски.
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Инж. Чолакова-Антова от КТ Интернешънъл: 
Трябва да има повече жени инженери, защото сме
много по-креативни и упорити

Станах инженер, защото...

... винаги ми е било интересно от какво и как се произвеждат 
различните изделия.

Обичам професията/работата си, защото...

… ме изправя пред нови предизвикателства.

„Женските“ качества, които ми помагат в работата, са...

… на първо място, вниманието към детайлите, а след това е гъвкавостта, на която само
жените сме способни.

Трудностите, които срещам като жена инженер, са...

… отношението на мъжката част от съсловието и това, че винаги ни подценяват. Резултатът
обаче е, че сме по-силни и успешни.

Трябва да има повече жени инженери, защото…

...ние сме много по-креативни, упорити и ориентирани към крайната цел.

Инж. Недялка Чолакова-Антова е Магистър „Хранителна химия“ и има
следдипломна специализация „Тютюни и тютюневи изделия“. Днес тя е

Ръководител отдел „Качествен производствен лабораторен контрол и
ТПД режими“ в КТ Интернешънъл.
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Инж. Веселка Казакова от Агрополихим: 
Вярвам, че постиженията на жените инженери ще
доведат до промяна на стереотипите

Станах инженер, защото...

.. харесвам точните науки като математика, физика, химия. 
Инженерните професии са тези, които създават нови 
технологии, усъвършенстват съществуващите, а всичко това 
води до промяна в качеството на живот на хората.

Обичам професията/работата си, защото...

... от момента, в който започнах да изучавам химия в 
училище, знаех, че това ще бъде моята професия. 
Харесвам работата си и не бих я заменила с никоя друга. Търсенето на възможности за
подобряване на уменията ми и придобиването на нови знания ме прави щастлива и
удовлетворена личност.

„Женските“ качества, които ми помагат в работата, са...

Типичните „женски“ качества не са присъщи за „мъжките“ професии. По принцип
жените сме по-дипломатични, тактични и мисля, че сме по-адаптивният пол. По-
емоционални сме и по-отдадени на професията, когато тя се работи с желание и любов.

Трудностите, които срещам като жена инженер, са...

Професията е „мъжка“, защото е трудна и тежка. Конкретно в моята област жените
инженери в основната си част работят в лаборатории. Техният труд на фона на
производствата в много случаи се подценява и се пренебрегва фактът, че в
лабораториите работят висококвалифицирани кадри.

Трябва да има повече жени инженери, защото…

Със своята креативност, умения за намиране на решения и способност да отделят
изключително внимание на детайлите, жените могат да допринесат за откритието на
много повече изобретения и иновации. Вярвам, че постиженията на жените инженери
ще доведат до промяна на стереотипите и те ще бъдат възприемани като равностойни
партньори.

Инж. Казакова е завършила своето образование във Висш химико-
технологичен институт „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас, специалност

„Технология на силикатите“. 
Днес тя е Завеждащ лаборатория и заместник-ръководител Централна

изпитвателна лаборатория в Агрополихим.
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Инж. Силвия Ватева от Монди Стамболийски:
Още като дете разбрах къде бих искала да
започне кариерният ми път

Станах инженер, защото...

Детската ми мечта не беше да стана инженер. Спомням си, 
че като малка бях много любознателна и целеустремена. 
Мечтаех за образование на високо ниво, за да мога в 
бъдеще да развия своя потенциал в международна 
компания като Монди Стамболийски. Имах 
възможността още в ученическа възраст да посетя 
предприятието и бях много впечатлена. Още тогава 
разбрах къде бих искала да започне кариерният 
ми път.

Обичам професията/работата си, защото...

… ежедневно получавам възможност да уча нови неща и да споделям знания, умения
и нови идеи. Това ме прави щастлива.

„Женските“ качества, които ми помагат в работата, са...

… поемането на отговорност, проявата на лоялност и уважение към всички колеги.

Трудностите, които срещам като жена инженер, са...

В началото имаше недоверие от страна на другите, че ще се справя със задачите,
които ми бяха поставяни. Но с времето, с много упоритост и постоянен стремеж,
доказах, че знанията и опитът, които съм придобила, са полезни и служат за
разрешаване на различни казуси.

Трябва да има повече жени инженери, защото…

… сме отговорни и имаме огромно отношение и внимание към детайлите в работата.

Инж. Силвия Ватева има бакалавърска степен по специалност
„Материалознание“ и магистърска степен по специалност „Целулоза и

хартия“ в Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ) – София.
Днес тя работи като Лаборант в Монди Стамболийски.
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Инж. Росица Севделинова от Метал Технолоджи Груп:
Опитвам се да създавам нова визия всеки ден

Станах инженер, защото...

... това е постоянно развиваща се професия, която помага 
за изграждането на личността ми.

Обичам професията/работата си, защото...

... е много креативна, социална и интересна.

„Женските“ качества, които ми помагат в работата, 
са...

...това, че както се опитвам да създавам нова визия 
всеки ден, така се стремя да поддържам добра комуникация на всички нива и висок
професионализъм.

Трудностите, които срещам като жена инженер, са...

Не срещам трудности като жена инженер, тъй като в местоработата ми няма дискриминация.

Трябва да има повече жени инженери, защото…

Мисля, че трябва да има повече жени инженери, тъй като съвместната работа с мъже
инженери ще доведе до постигане на отлични фирмени резултати поради различното
мислене и различната гледна точка.

Росица Севделинова е завършила вишето си образование в
Химикотехнологичен и металургичен университет - София, магистър по

специалност „Неорганични химични технологии“.
В момента тя е Ръководител лаборатория "Физико-механични и металографски

изпитания" в завод Центромет, Враца, Метал Технолоджи Груп.
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Станах инженер, защото...

Когато завърших средното си образование хората около мен се 
опитваха да ме убедят да уча икономика или други 
перспективни специалности, но аз бях твърдо решена, че 
ще се занимавам с техника. Обичта ми към химията е 
причината да завърша специалността химическо 
машиностроене в Техническия университет – София 
(тогава ВМЕИ). Обичах и физиката, като исках да уча 
оптика, но за добро или не, в онези времена приемът 
във висшите учебни заведения беше по райони и за 
Добрич нямаше отпуснати бройки.

Обичам професията/работата си, защото...

Дори и с изцапани ръце съм доволна, когато съм изпълнила задълженията си по
отношение на това съоръженията в компанията да са безопасни за експлоатация. Обичам
да съм в движение. Качването на голяма височина също често е част от работата ми и
определено ми харесва.

„Женските“ качества, които ми помагат в работата, са...

Може би са, че се опитвам да разбера проблемите на другите, не обичам конфликтите. В
напрегнати ситуации ми помага и чувството ми за хумор.

Трудностите, които срещам като жена инженер, са...

Като при повечето жени това естествено е как най-добре да се съчетаят служебните и
домашните задължения. Като жена с такава професия в мъжки колектив често решението
ми се подлага на съмнение и се налага да представям повече доказателства и да влизам в
повече спорове. Има и много ситуации, когато съм си свършила добре работата и колегите
търсят съвети от мен. За жалост тази професия не е сред най-желаните и за да може всеки
да устои на напрежението и отговорностите, дори и за мъжете, е необходимо да бъде
избрана осъзнато. Това е професия като всяка друга и според мен не трябва да се разделя
на мъжка и женска, защото една жена инженер може да се справя в много дейности
наравно с мъжете.

Трябва да има повече жени инженери, защото…

Естествено, че е добре да има повече жени инженери. Жените са доказали, че могат да се
справят във всяка ситуация и понякога успяват да се приспособят по-лесно от мъжете.

Инж. Пенка Тодорова от Агрополихим:
Една жена инженер може да се справя в много
дейности наравно с мъжете

Инж. Тодорова е завършила Химическо машиностроене във Висшия
машинно-електротехнически институт (днес Технически университет -

София). Понастоящем е Ръководител отдел „Технически надзор и метрология“
в Агрополихим.
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Инж. Весела Станчева от Хидролиа: 
Станах инженер, защото силата на водата
винаги е предизвиквала интерес у мен 

Станах инженер, защото...

Станах инженер, защото силата на водата винаги е 
предизвиквала интерес у мен и това беше повод да 
завършва специално образование в УАСГ.

Обичам професията/работата си, защото...

Обичам професията си и винаги съм работила в 
сектора, защото е необятен и всеки случай е ново 
предизвикателство, което с готовност посрещаме съвместно с екипа на Хидролиа.

„Женските“ качества, които ми помагат в работата, са...

„Женските“ качества, които ми помагат в работата, са организирания подход при
изпълнение на задачите и способността за адаптиране към нови и динамични условия
на работа. Женската интуиция ни дава способността да забелязваме дребни, но важни
подробности. Това качество, съчетано със способността ни да разбираме различни
гледни точки, ни дава силното чувство да дерзаем до успешно постигане на целите.

Трудностите, които срещам като жена-инженер, са...

Всъщност, не срещам трудности като жена инженер, защото умението да общувам с
различни екипи ми дава възможност да изложа ясно и точно проблемите си и да
направя работата оптимално приятна и ползотворна за всички участници в процеса.

Трябва да има повече жени-инженери, защото…

Мисля, че трябва да има повече жени инженери, защото има много примери за
успешна реализация на жени, които възприемат работата си като предизвикателство и
не се страхуват да постигат мечтите си.

Инж. Весела Станчева, старши мениджър проекти в Хидролиа - доказана
българска компания, специализирана в решенията за оптимизация на

водните ресурси в индустрията.
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Инж. Цветелина Чобанова ot Юроком 2000:
Ние, жените, успешно съчетаваме много интереси и
възможности и преплитаме от едни сфери в други,
което ни прави уникални и различни 

Станах инженер, защото...

Започнах обучението си като инженер почти на шега, за да 
избягам от желанието на родителите ми да бъда лекар. 
Но след това открих много интересна част от себе си в 
инженерните дисциплини, които учехме. Ако мога да се 
върна назад във времето, отново бих тръгнала 
по този път.

Обичам професията/работата си, защото...

…ми дава възможност всеки ден да е различен, да намираме нови решения и да се
запознавам с нови хора.  

„Женските“ качества, които ми помагат в работата, са...

… спокойствие, умението да чуя и видя другия, търпението. Нещо основно женско за мен
е, че мога да не се боря до край, а да отстъпя пред другия. Много пъти това ми качество е
отваряло врати, заключени за свръх амбициозността и надмощието.   

Трудностите, които срещам като жена инженер, са...

…са стереотипите, които са около нас, че мъжете са по-добри в професията. 

Трябва да има повече жени-инженери, защото…

Трябва да има повече представителки на жените в тези среди, за да можем да разчупим
старите вярвания. Ние, жените, успешно съчетаваме много интереси и възможности и
преплитаме от едни сфери в други, което ни прави уникални и различни. 

Инж. Чобанова е завършила „Индустриален мениджмънт“ в
Технически университет – София. Към момента тя е Търговски

директор в Юроком 2000.
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„Подземните води са скрити от погледа ни, но можем 
да усетим въздействието им навсякъде около нас. 
Те са „имане“, което променя живота ни.

По-голямата част от прясната вода на нашата 
планета тече под земята. Прекомерната 
експлоатация обаче често причинява 
замърсявания. Заради все по-нарастващото 
търсене и натиск, урбанизацията и изменението 
на климата, нашият екип се сблъсква с редица 
предизвикателства, свързани с качеството на водата, всеки ден. Опитът ни
помага да намираме най-добрите решения за нашите клиенти, като в същото
време оправдаваме доверието, което ни е оказано.

Инж. Яница Митрева от Хидролиа:
Удивително е да видите как един проект, който е
започнал като идея, сега работи и отговаря на
нуждите на своите потребители

Инж. Яница Митрева е Ръководител проекти в Хидролиа от 2020 г.

Удивително е да видите как един проект, който е започнал като идея, сега работи и
отговаря на нуждите на своите потребители, като в същото време запазва и защитава
водните ресурси.

Щастлива съм, че съм част от компания, която с дейността си допринася за
устойчивото управление на различни ВиК активи, опазването на водните ресурси на
България и по този начин подобрява качеството на живот на нашето население”.
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Инж. Николета Ковачева от Юроком 2000:
За мен да бъдеш инженер не е просто професия, а
призвание да оставиш следа след себе си

Станах инженер, защото...

Започнах обучението си като инженер под давление на 
някакво родово „проклятие“. Това е наследствена 
професия в рода ни, без значение дали я упражняват 
жени или мъже. Но продължих това приключение, 
защото за мен да бъдеш инженер не е просто 
професия, а призвание да оставиш следа след 
себе си.

Обичам професията/работата си, защото...

…ми дава шанса да творя, да разгърна потенциала си и да поставям пред себе си все
по-амбициозни цели. Бих казала, че тази професия е своеобразен вид изкуство, с
което да изразиш себе си. Обичам професията си вече почти интуитивно. Може би е
рефлекс, отработен във времето, а може би е и доза интуиция.

„Женските“ качества, които ми помагат в работата, са...

… уравновесеност, търпение и изключително внимание към детайла. Типичните
общоприети „женски“ качества не са водещи в моята професия. За да я упражнявам,
си позволих да открадна нещичко и от мъжкия свят – щипка спортна злоба, хъс,
непукизъм, стоицизъм и още много опорни точки, с които се гордеят мъжете. Сега те
са и мой приоритет.

Трудностите, които срещам като жена-инженер, са...

…вроденото у нас подценяване на жената като равностоен партньор и колега в една
аналитична среда, каквато е инженерната. Не знам дали е атавизъм или е типично за
нашите географски ширини, но може би с времето ще успеем да отвоюваме своите
позиции.

Трябва да има повече жени-инженери, защото…

Трябва да има повече представителки на нежния пол в тези среди, за да се
преустанови поставянето на етикета „жена инженер“ и използването му като
имагинерно понятие.

Инж. Ковачева е Строителен инженер „Водоснабдяване и канализация“, в
момента работи като Инженер – проектант в Юроком 2000.
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„В професионален план всеки ден се сблъскваме с цели 
индустрии, бизнеси или просто човешки съдби, които са 
зависими от това, което голяма част от човечеството 
приема за даденост, а именно водата. Щастлива съм, че 
съм част от екипа на Хидролиа, така че заедно 
помагаме да запазим и използваме този важен 
ресурс по най-добрия възможен начин. В същото 
време сме полезни и важни както за обществото, 
така и за бизнеса.

Лично за мен работата в Хидролиа ми доставя 
голямо удоволствие. Ежедневието ми е вълнуващо 
и динамично, а екипът се състои от прекрасни 
хора, които спокойно мога да нарека мои 
приятели”.

Инж. Диляна Петрова от Хидролиа:
Ежедневието ми е вълнуващо и динамично

Инж. Диляна Петрова е ВиК инженер за Източна България,
и е част от екипа на Хидролиа от над 4 години.

Инж. Петя Христова от Хидролиа:
Гордея се, че работя във водния сектор от 15
години

„Гордея се, че работя във водния сектор от 15 години. 
Моят опит ме научи, че водата не трябва да се приема за 
даденост – тя достига до нас в резултат на усилията на 
много колеги.

Световният ден на водата е повод да си припомним 
колко ценен и важен е този ресурс за всички нас, 
ежедневно, навсякъде. Нека се погрижим за 
правилното му използване и опазване ”.

Инж. Петя Христова е ВиК инженер, „сърцето“ на административния
отдел, един от първите служители в Хидролиа.
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Станах инженер, защото...

… родителите ми не ми позволиха да стана ветеринар. 
Още от дете обаче имах интерес към техниката, обичах да 
разглобявам и поправям всякакви счупени неща. 
Винаги ми е било интересно да разбера как работи 
даден продукт и как изглежда отвътре.

Обичам професията/работата си, защото...

Щастлива съм, че мога да поправя почти всичко 
вкъщи сама, без да искам помощ от някого.

А работата си обичам, защото ми дава възможност да помогна и да бъда полезна на
клиентите с намирането на подходящи помпи и оборудване, за да решим заедно
проблемите им.

„Женските“ качества, които ми помагат в работата, са...

… упоритостта и женския инат. Обичам да ми казват „Това не е за теб“, „Няма да се
справиш“ или „Няма начин“. Удоволствието да покажеш обратното е неописуемо.

Освен това в работата помагат и чисто женските оръжия – чар и кокетство, а понякога и
безпомощност.

Трудностите, които срещам като жена инженер, са...

В началото ми беше много трудно. Започнах работа във фирма, в която работеха основно
мъже, повечето клиенти също бяха мъже и гледаха на мен с недоверие и дори на
моменти с насмешка. С течение на времето успях да се докажа, макар и до ден днешен да
се сблъсквам с трудности, само защото съм жена.

Трябва да има повече жени инженери, защото...

За да разбият стереотипите за жените с „мъжки“ професии. Жените успяват да се справят с
проблеми, за които мъжете дори не подозират, че има решение. Защото жените винаги
намират начин!

Инж. Николова от Адара Инженеринг: 
Жените успяват да се справят с проблеми, за които
мъжете дори не подозират, че има решение

 Инж. Полина Николова работи в утвърденото българско търговско и
инженерингово дружество Адара Инженеринг, специализирано в областта

на помпените решения. 
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С времето започнах да разбирам, че има хора по 
света, които полагат огромни усилия, за да си осигурят 
прясна вода или пък изобщо нямат достъп до такава. 
От този момент опазването на водния ресурс се 
превърна в моя лична кауза, в името на която правя по 
нещо малко всеки ден.

От няколко години съм и пряко въвлечена в процеса 
по опазване на водите и се чувствам по-удовлетворена 
от всякога. Благодарение на работата си в Хидролиа, 
научих колко дълъг и сложен е процесът, който 
довежда водата до чешмата вкъщи.

И в тази връзка, бих искала да благодаря на всички колеги във водния сектор, които всеки
ден работят за това да улеснят живота ни! Защото животът щеше да е много по-труден без
течаща, прясна вода на една ръка разстояние.

Инж. Анелия Андонова от Хидролиа:
Радвам се, че имам възможност да работя в сфера,
чиято основна цел е опазването на водните ресурси

„Водата е един от ресурсите, които хората ценят все повече 
през последните години. В световен мащаб има много 
промени в законодателството и инициативи, насочени 
към подобряване на нейното качество, респективно – 
качеството на живот на хората.

Радвам се, че имам възможност да работя в сфера, 
чиято основна цел е опазването на водните 
ресурси“.

Инж. Анелия Андонова е специалист по събиране и пречистване на
отпадъчни води, част от екипа на Хидролиа от 4 години.

Инж. Теодора Манева, мениджър Администрация
в Хидролиа:
Опазването на водния ресурс се превърна в моя
лична кауза, в името на която правя по нещо малко
всеки ден
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Инж. Елена Минчева, управител на Оскар – Ел:
„Бъдете последователни и обичайте работата си, за
да сте щастливи”

Кога се „запалихте“ по техниката и решихте да станете 
инженер?

От малка обичах математиката и физиката. Това предопредели 
насоката ми. Техническият университет бе моята 
предопределена съдба. В него ме приеха най-напред и аз 
реших – това е моето поприще.

Типично мъжката среда в ТУ – София помогна ли на 
бъдещата инж. Минчева да формира определени 
качества в характера, които ви помогнаха 
впоследствие?

Определено много ми помогна. За да се впишеш в средата, трябва да приемеш много
качества, присъщи на тази среда. Мъжете ме научиха да бъда търпелива, де се вслушвам в
тяхната философия, да споря с тях, като с усмивка им показвах, че аз съм винаги права и
убедителна. Научих се да рискувам, да мисля и да не се отказвам при неуспех. А той,
неуспехът ме амбицираше да продължа, като си казвах: „Това не е краят! Той идва, когато
получиш това, което искаш!“.

Какво е за Вас Оскал – Ел? Кога основахте компанията, как градите екипа Ви, има ли
други дами инженери сред Вас?

Оскар – Ел е основана през 1992 г. като ЕТ „Елена Минчева“ и преименувана през 2000 г. на
Оскар – Ел ЕООД. Оскар – Ел за мен е моят живот, моята мечта и моят успех, какъвто и да е
той. Екипът на Оскар – Ел израстваше и се развиваше стъпка по стъпка. Ние сме като едно
семейство с всичките му позитиви и негативи. Ние обаче винаги знаем какво целим, какви
са нашите приоритети, за да постигнем целите си. Екипът е с много млад дух, иновативно
мислещи хора, имащи условия да се развиват. Да, част от екипа ни са прекрасни
електроспециалисти. Сред тях, естествено, има и млади, кадърни и амбициозни дами, с
висок потенциал от знания. Нашата философия за развитие е изразена в девиза ни:
„Живеем в настоящето, мислим в бъдещето.“

„Ако си дал, не си живял напразно“. Как се преплита този лайтмотив във Вашата
лична философия и в развитието на Оскар – Ел?

Тази философия е основата на отношението ни към нашите партньори и клиенти.
Обичаме да даваме качество на изпълнение – тя е нашата философия и нашето верую, че
това носи осмислен и качествен живот.

Какво бихте посъветвали жените от инженерната сфера – и в образованието, и в
производството, и в бизнеса, за да са успешни?

Бъдете последователни в желанията си. Те няма веднага да се сбъднат, но с труд и
постоянство ще ги реализирате. Обичайте работата си, за да сте щастливи! 
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Инж. Валентина Стоянова от АК Електрик: 
Жените имат способността да вършат повече от едно
нещо наведнъж

Станах инженер, защото...

Това не беше професия, за която съм мечтала или планувала. 
Като малка исках да работя в областта на модния дизайн или 
правото. Интересът ми към инженерството се появи в 
момента, в който проучвах предлаганите специалности в 
университетите. Инженер – така се случи, така е било 
писано.

Обичам професията/работата си, защото...

Работата ми носи удовлетвореност и ме изгражда както като специалист, така и като
личност. Обогатява ме и ми поднася предизвикателства всеки ден.

„Женските“ качества, които ми помагат в работата, са...

Мултитаскинг, или с други думи казано, жените имат способността да вършат повече от
едно нещо наведнъж. „Око“ към детайла и усет за красотата.

Трудностите, които срещам като жена инженер, са...

Винаги се е смятало, че мъжете инженери са по-добри кадри, че имат по-инженерно
насочено мислене и ако си жена, трябва да работиш здраво, за да опровергаеш това
мислене. Смятам, че доказването е по-трудно, отколкото при мъжете.

Трябва да има повече жени инженери, защото…

...и жените могат, трудно е, но не невъзможно. Нека да докажем, че жените също имат
инженерно мислене.

Валентина Стоянова е завършила специалност „Автоматика и
информационни технологии“ от Химикотехнологичен и металургичен
университет – София и специалност „Техническо законодателство и
управление на качеството“ от Технически университет – София.

Тя работи в АК Електрик от 2013 г., като последователно е заемала
позициите електромонтьор, контрольор качество, инспектор качество,

инженер качество, а от 2019 г. е мениджър „Качество“ в дивизия
„Електрически табла“.
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Станах инженер, защото...

Всъщност станах инженер доста случайно. Имам по-голяма 
сестра, която се записа в Технически университет – София, 
покрай нея навлязох в тези среди и няколко години 
по-късно реших и аз да кандидатствам.

Обичам професията/работата си, защото...

...е динамична и ме изправя пред различни 
предизвикателства постоянно. Всеки ден е уникален, 
без рутина. Професията ми дава възможност да 
общувам с много хора, сблъсквам се с различни проблеми, участвам в разнообразни
проекти и това ми помага постоянно да научавам нови и нови неща.

„Женските“ качества, които ми помагат в работата, са...

...емпатия и разбиране – мога лесно да се поставя в „обувките“ на човека срещу мен.
Мултифункционалност – както знаете, в главата на една жена винаги препускат хиляди
мисли и задачи, но някак успяваме да въведем ред в хаоса и да се организираме.

Трудностите, които срещам като жена инженер, са...

Все по-рядко срещам трудности като жена инженер. В началото на практиката ми, дали
защото бях по-млада и неопитна или поради закостенялото мнение, че мястото на жените
не е в тези среди, усещах недоверие у хората. Но с времето се доказах и все по-рядко се
сблъсквам с такова отношение.

Трябва да има повече жени инженери, защото…

...внасят повече цвят и емоция в иначе смятаната за скучна среда (отново имам предвид
предразсъдъците, които не отговарят на реалността). Считам, че и жените вече се доказаха
като добри професионалисти във всяка сфера.

Инж. Валя Стоянова от Текра: 
Жените вече се доказаха като добри професионалисти
във всяка сфера

Инж. Стоянова е светлинен дизайнер във  Текра - компания с над 30-
годишен опит и водеща пазарна позиция в доставката, B2B търговията и
инженеринга на широка гама от продукти и комплексни решения за

вътрешносградни инсталации

42

https://www.tekra.bg/


Станах инженер, защото...

... имам много ярък пример пред мен цял живот в лицето на 
моя баща. Той е инженер и винаги съм се изумявала как с 
лекота ръководи хора и решава проблеми от всякакво 
естество на работното си място.

Обичам професията/работата си, защото...

… е интересна и динамична. Всеки ден уча нещо ново, 
срещам се с много и различни хора. Много е 
удовлетворяващо да участваш в процес, при който от обикновен лист ламарина се
изработва продукт, който помага за лечение на различни болести, например.

„Женските“ качества, които ми помагат в работата, са...

Според мен женските качества, необходими за тази професия, са упоритост, всеотдайност,
жажда за нови знания и умения. Поне при мен това са основните.

Трудностите, които срещам като жена инженер, са...

О, моите трудности започнаха още със започване на работата ми в АК Електрик, тъй като
постъпих веднага след дипломирането си. На длъжността, която заемах (контрольор
качество), трябваше да проверявам работата на работници с дългогодишен опит във
фирмата. Беше ми доста трудно, докато докажа, че имам необходимите знания и умения.
Така че мога със сигурност да кажа, че жените инженери трябва да доказват
компетенциите си непрекъснато, за да спечелят уважението на колегите си.

Трябва да има повече жени инженери, защото…

… ние сме силни, целеустремени и накрая, но не на последно място – разбираме си от
работата. Като цяло, справяме се с всичко!

Инж. Вероника Панайотова от АК Електрик:
Жените сме силни, целеустремени и си разбираме от
работата

Вероника Панайотова има бакалавърска степен по специалност
„Мехатроника“ с професионална квалификация „Машинен инженер“ и

магистърска степен по специалност „Стопанско управление“ с
професионална квалификация „Магистър по стопанско управление“,
магистърска програма „Управление на маркетинга“ от Технически

университет – София. 
Вероника Панайотова е част от екипа на АК Електрик от 2012 г., като

преминава през позициите контрольор качество, инспектор качество,
инженер качество, а от 2019 г. до момента е мениджър „Качество“ в

дивизия „Метални части и конструкции“.
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Инж. Мая Начева от Текра:
Инженерството дойде при мен по наследство

Станах инженер, защото...

Инженерството дойде при мен по наследство – родителите ми 
бяха инженери. Брат ми, а по-късно и аз също тръгнахме по 
тази пътека.

Обичам професията/работата си, защото...

... е динамична, интересна и разнообразна. Защото усещам 
смисленост в това, което правя. Защото в калейдоскопа на 
победни мигове, предизвикателни делници, напрегнати 
понеделници, между проекти, задачи, успехи и неудачи – 
неусетно се изнизаха години, за които си спомням с
 радост и удовлетворение.

„Женските“ качества, които ми помагат в работата, са...

...тактът, съпричастността и психологическата нагласа да се грижиш за хармонията,
организацията и реда във всяко малко общество, в което попадаш.

Трудностите, които срещам като жена инженер, са...

Трудностите произтичат точно от устойчиво наложилото се в миналото словосъчетание
„жена инженер“. Да сте срещали „мъж инженер“ или „мъж шофьор“? Лепват ти етикета и
ти се бори да го изчегърташ, нещо като „Риба, ама цаца“, но по-лошо.

На младини много се палех, упорито се стараех и се доказвах. Днес, дали аз помъдрях
или светът стана по-толерантен, но в работата се чувствам професионалист при все че
съм жена.

Трябва да има повече жени инженери, защото…

...мъжете са от Марс, а жените – от Венера. Шегувам се.

Трябва да има повече инженери, шивачи, учители, медицински сестри, шофьори… – и те
да останат тук и да работят в България.

Инж. Начева е Администратор ERP система в Текра.
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Инж. Трифонка Йовкова от АК Електрик
Да си инженер е призвание и начин на мислене,
който не се придобива с времето:

Станах инженер, защото...

... винаги съм се интересувала как са изградени и как 
функционират нещата. Да си инженер е призвание, особен 
начин на мислене, който не може да се придобие с времето. 
Човек се ражда такъв. След това просто трупа опит и 
познания.

Обичам професията/работата си, защото...

...обичам да създавам и да виждам пряко резултатите от труда си. Обичам
предизвикателствата. Удоволствието при справяне с „непосилни задачи“ е несравнимо.

„Женските“ качества, които ми помагат в работата, са...

...силна воля, устойчивост, упоритост и търпение.

Трудностите, които срещам като жена инженер, са...

...подценяването, което се вижда в очите на колегите. След първите няколко минути ясно
проличава как възприятията се променят, когато се окажеш достоен събеседник.

Трябва да има повече жени инженери, защото…

...можем, знаем и не сме с нищо по-малко от колегите мъже.

Трифонка Йовкова има бакалавърска, а впоследствие и магистърска
степен от Факултет по специална подготовка на Технически университет –

София, филиал Пловдив – военна техника; специалност „Авиационна
техника и технологии“.

Тя е служител на АК Електрик от 2016 г., когато заема позицията
промишлен дизайнер, а от 2020 г. до момента е „Инженер, ръководител

екип“ в дивизия „Метални части и конструкции“.
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Инж. Габриела Димитрова от Енейбъл България: 
Обичам работата си, защото подпомага борбата с
вредните емисии и негативните последици за
природата

Станах инженер, защото...

… харесвам да допринасям за направата на машинни 
продукти.

Обичам професията/работата си, защото...

…подкрепя по-екосъобразни методи за добив на енергия, 
подпомагайки борбата с вредните емисии и всички 
други негативни последици за природата и всички нас.

„Женските“ качества, които ми помагат в работата, са...

…вниманието към детайла, по-задълбоченото мислене и креативността.

Трудностите, които срещам като жена инженер, са...

…същите, които срещат и останалите инженери, независимо от пола. Най-трудно е да сме
сигурни кое би било най-доброто решение за даден продукт, кое би било най-полезно и
улесняващо за хората, които трябва да го сглобят/работят с него. Намирането на най-
устойчивото, екосъобразно и достъпно решение. Разбира се, ако работех в хале/завод,
физически щеше да е по-трудно на моменти, но и този вид работа си има своя чар!

Трябва да има повече жени-инженери, защото…

… сме по-добри в мултитаскинга и обръщаме повече внимание на детайлите, давайки
всичко от себе си, което би могло да бъде много важно във вариация от ситуации!

Компанията е част от ENABL – световен лидер в сферата на вятърната
енергия и енергетика, а в българското ѝ дружество г-жа Димитрова е част от

екипа „Technical writers“, или иначе казано, тя е автор на техническа
документация. Завършила е бакалавърската си степен в Технически
университет – Варна със специалност „Инженерен дизайн“ и е част от

сплотения екип на компанията от година и половина.
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ЕЛЕКТРОНИКАЕЛЕКТРОНИКА



Станах инженер, защото...

Това е мой съзнателен избор, свързан с любовта ми 
към математиката и точните науки. Още от малка 
обичах логическите задачи и пъзелите, доставяше 
ми удоволствие да анализирам и да стигам до 
няколко отговора на една и съща задача. Имах 
щастието да попадна на прекрасни учители по 
математика, които насърчаваха в мен 
търсенето на нестандартни решения. Това 
предопредели моя избор на професия – 
първо Математическа гимназия и след това Техническия университет.

Много мои приятели ми казваха, че да си инженер е трудна и предимно мъжка професия,
но за мен е предизвикателство, поле за творческа изява и възможност за развитие в
почти всички сфери на живота.

Обичам професията/работата си, защото...

Професията ми дава свобода и независимост при решаването на даден проблем,
възможност за реализация на иновативни идеи, на това да използваш активно своето
въображение и да каляваш характера си, като не се отказваш от трудни и дори
„нерешими“ случаи. Това е професия, която е динамична – изисква непрекъснато следене
на най-новите постижения на науката и технологиите. Скуката в нашата професия е
непозната, винаги има нещо ново, което да научиш и приложиш в своята работа. А това е
прекрасно, защото ти помага да не стоиш на едно място, а непрекъснато да се развиваш.

Инж. Даниела Антонова от Телетек Електроникс:
Да си инженер е предизвикателство и възможност
за развитие в почти всички сфери на живота

Инж. Даниела Антонова е завършила специалност „Електроника“ в
Технически университет - София. Днес тя работи като Инженер качество в

Телетек Електроникс.
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„Женските" качества, които ми помагат в работата, са...

Жените сме доста прецизни, взискателни и търпеливи. На това сме научени още от
детството, а може би е и генетично заложено в майчинския ни инстинкт да сме доста
компромисни, но и изискващи и търпеливи към нашите деца. Това ни помага и в
работата да бъдем целенасочени, постоянни и упорити в постигането на резултати.
Освен това, жените притежаваме диалогичност и комуникативни умения, които ни
помагат да изложим точно проблемите и да опишем възможните решения. Жените
обичаме да говорим, да обсъждаме, да предлагаме варианти, понякога крайно
изненадващи, но в това се крие удоволствието да успееш да превъплътиш всяка идея
в реалност.

Трудностите, които срещам като жена инженер, са...

Трудно е да се докажеш и спечелиш уважение в предимно мъжки колектив, но пък
няма нищо по-хубаво от това да те оценят. Отначало мъжете подхождат към нас с
известно недоверие, но когато разберат, че работим упорито и задълбочено, са готови
да ни приемат и да ни гласуват своето доверие. В този случай смело мога да кажа, че
успехът зависи от самите нас.

Достигането до крайни решения е свързано със задълбочено вникване в проблемите
и усърдна работа, която изисква време, енергия, търпение и постоянство. Понякога
това е за сметка на семейството, защото един инженер не спира да мисли, дори и в
свободното си време. Но пък няма нищо по-хубаво от това най-неочаквано да ти
проблесне отговорът, който си търсил дълго време. 

Трябва да има повече жени инженери, защото...

Жените даваме различна гледна точка и перспектива на това, от което се нуждае
светът. Ние сме по-емоционални, по страстни и се хвърляме с повече хъс в работата
си.

Днес стереотипът за това, че жените не разбират от техника е напълно разрушен. Ние
сме не само чаровни, усмихнати и грижовни. Ние сме умни, амбициозни и упорити и
помагаме на това светът да стане едно по-добро място за живеене.
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Инж. Симона Капитанова от Фесто Производство:
Всички заедно трябва да работим за едно по-добро
бъдеще

Станах инженер, защото...

... мога да създавам устройства, които да са в помощ 
на хората.

Обичам професията/работата си, защото...

… е динамична и винаги има казус за решаване.

„Женските“ качества, които ми помагат в работата, са...

… вниманието към детайлите, интуитивността и мултитаскинга.

Трудностите, които срещам като жена инженер, са...

… като трудностите, които срещат и мъжете.

Трябва да има повече жени инженери, защото…

… всички заедно трябва да работим за едно по-добро бъдеще.

Симона Капитанова е завършила специалност „Електроника“. 
В момента тя е Инженер електроник (конструктор, младши) в Технически

инженерен център във Фесто Производство.
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Инж. Мая Найденова от Телетек Електроникс:
Прецизност, малко инат и упорство са част от
успеха ни

 

Станах инженер, защото...

Физиката и математиката бяха любимите ми предмети в 
училище. Имах вътрешното убеждение, че ще се справя, 
ще бъде много интересно и ще има много 
предизвикателства, които трябва да се преодолеят.

Обичам професията/работата си, защото...

Щастлива съм, че в работата ми има голямо 
разнообразие от интересни задачи, свързани с 
внедряване на нови изделия в производството. 
В технологичната подготовка има много творчески елементи. Генерират се нови идеи.
Извършват се експерименти. Прави се оптимизация, с цел постигане на качествени
процеси и нови решения. Налага се непрекъснато обучение и самоусъвършенстване.
Работи се по нови програми.

„Женските" качества, които ми помагат в работата, са...

… нестихващо любопитство, постоянство и оптимизъм при изучаване предмета на
работа, малко инат и упорство до достигане на същината на проблемите и намиране на
решения.

Трудностите, които срещам като жена инженер, са...

На времето, а и сега поради общата нагласа на обществото, трудно се възприема, че
жената може да бъде добър инженер. Първоначално те възприемат с недоверие, но ако
с всяка поставена задача се справяш успешно, черпиш опит от тези, които знаят повече
от теб, постепенно си изграждаш имидж, който трябва постоянно да надграждаш.

Трябва да има повече жени инженери, защото...

В областта на електрониката и електронното производство, жените инженери са
търпеливи, внимателни и прецизни. Отделяме повече внимание на подробностите и
спецификите при изучаване на процесите. А в стремежа си да се докажем, се стараем да
изпипваме всичко, което излиза от ръцете ни.

Инж. Мая Найденова е завършила специалност „Автоматизация на
производството” към Електротехнически факултет на ТУ – София.

Днес тя работи като Процесен и продуктов инженер в Телетек Електроникс.
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Намери мечтаната работа в техническия браншНамери мечтаната работа в техническия бранш

Борса.bg е търсачка за
инженерни кадри,
технически и IT специалисти

Актуални обяви за работа

Личен профил и възможност за използване като CV

Профили на TOP работодатели в бранша

HR новини и и актуална информация за  успешна кариера

Виж повече на www.Борса.bg
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