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избрахте 
ли си вече 
професия?
Възможностите са толкова много, но и точно по-

ради тази причина изборът е изключително тру-

ден. В новото издание на кариерния пътеводител 

„Моята кариера“ ще ви запознаем с последните 

тенденции на пазара на труда и прогнозите на екс-

пертите за секторите и професиите с перспектива 

през следващите години. И понеже светът ни ста-

ва все по-дигитален, сме ви подбрали и няколко 

мобилни приложения, които да подпомогнат ка-

риерното ви развитие. Представяме ви и някои от 

най-новите и перспективни професии през кари-

ерните истории на успешни професионалисти. А 

във втората половина на изданието има и каталог 

с работодатели, които разказват за възможности-

те за работа и стаж, които предлагат.

Приятно четене и успешна кариера!

Екипът на „Кариери“
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Кои са секторите с перспектива 
и как новите технологии ще ги променят 
през следващите няколко години

като порасна, 
ще стана...

Преди повече от век, в края на 1913 г., ра-

ботниците в завода за автомобили на Хенри 

Форд в Мичиган създават първата поточ-

на линия. Използвайки елементарна систе-

ма, изградена от въжета, работниците успя-

ват да монтират автомобилните части вър-

ху шаситата на колите, докато те се плъзгат 

по пода между тях. 

Този нов процес на работа променя изос-

нови производството на моторни превозни 

средства, като намалява времето им за сгло-

бяване от 12 часа до около 90 минути. Ино-

вацията ускорява индустриалната револю-

ция – тя подобрява икономиката на произ-

водството, преустройва правилата, които 

регулират взаимоотношенията работода-

тел - работник, и видоизменя безвъзвратно 

потребителската култура в световен мащаб.

През 2016 г., в годината, в която „Форд“ от-

белязва 103-годишнината от изобретяването 

на първата подвижна поточна линия, и ня-

колко години след като Google и Tesla разкри-

ват прототипите си за автономни автомоби-

ли, няколко хиляди бутилки бира Budweiser 

прекосяват американския щат Колорадо в 

самоуправляващ се камион, наречен „Ото“. 

Притежание на небезизвестната компания за 

споделено пътуване Uber Technologies, „Ото“ 

е поредната технологична новация, която ще 

преобърне с краката нагоре индустриалните 

процеси и пазарните и културните закони за 

поколения напред. 

По същия начин, по който ефектът от въ-

веждането на поточната линия се усеща да-

леч отвъд производството на автомобили 

във всички аспекти на обществения живот, 

така съвременният бум на новите техноло-

гии, наричан от мнозина четвъртата ин-

дустриална революция, ще нанесе дълбо-

ки промени във всички пазарни сектори. 

Според новия прогнозен доклад на меж-

ду народната консултантска компания 

DataArt за 2018 г. изкуственият интелект 

(AI), блокчейн технологиите (наричат се 

още блокова верига и гарантират сигур-

ност чрез самия си дизайн, защото не поз-

воляват модифициране на данните в тях) и 

виртуалната реалност (VR) са най-важни-

Димитър Пижев
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те иновации, които са залегнали в основата 

на трансформациите в бизнеса, потребител-

ското изживяване и пазара на таланти днес. 

Затова си заслужава да насочим зуума върху 

някои от по-перспективните индустриални 

отрасли и да разгледаме отблизо как ще се 

видоизменят те под натиска на технологич-

ните нововъведения. А междувременно вие 

затегнете здраво коланите, минаваме през 

зони на сериозна турбулентност. 

Всяка #индустрия е #IT индустрия
Съществена част от съвременната експло-

зия на иновации е задвижвана от способ-

ността ни благодарение на мобилните и 

мрежовите технологии да събираме, анали-

зираме и складираме сложни пакети от дан-

ни – дейности, от които се нуждае и върху 

които се фокусира вече почти всяка индус-

трия по света и у нас. Всъщност споменати-

ят прогнозен доклад на DataArt провъзгла-

сява 2018 г. за годината на изкуствения ин-

телект. Според мнозина експерти именно AI 

е технологията, която, подобно на поточна-

та линия в началото на XX век, ще активи-

ра следващата, четвърта, поред индустри-

ална революция. 

Изкуственият интелект в комплект с не-

говия родственик – машинното обучение 

(Machine Learning), са в центъра на прос-

периращия IT сектор навсякъде по света, 

в това число и България, и играят главна-

та роля в най-различни иновации, като на-

пример самоуправляващите се автомоби-

ли. Но технологията намира сериозно при-

ложение и в много други области – от про-

дажбите и търговията на дребно до финан-

сите, фармацевтиката, медицината и 

© SHUTTERSTOCK
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земеделието. Всъщност IT секторът вече не 

е един от много пазарни сектори, а се пре-

връща в нещо като сектор-чадър, от кой-

то зависи развитието и на всички останали 

индустриални сфери. Това отваря изключи-

телно много нови възможности, но, разби-

ра се, носи със себе си и немалко заплахи за 

статуквото. Някои от промените, на които 

ще станем свидетели през следващите ня-

колко години, са доста очевидни, дори вече 

са налице, докато други ще изглеждат като 

сцени от научнофантастичен филм и за тях 

дори не предполагаме на този етап. Слагай-

те очилата за виртуална реалност и да по-

гледнем на променящия се свят около нас 

в едър план.

#Продажби и #търговия
Секторът на продажбите е един от много-

то, които се променят чрез прилагането на 

AI. Работата на всеки търговец е да изграж-

да партньорски връзки с клиентите, така че 

всяка от страните да получи стойност и да 

се облагодетелства от сделката. Всъщност 

голяма част от търговските взаимоотноше-

ния се основават на способността ни да об-

щуваме помежду си, било то чрез телефон, 

имейл или Facebook Messenger. В днешно 

време обаче тази професия навлиза в епо-

ха, в която софтуер, програмиран с изкуст-

вен интелект, може значително да улесни, 

опрости и ускори комуникацията, пестей-

ки време и средства на компаниите. 

Много фирми например вече използват 

автоматизирани виртуални консултанти, с 

които потребителите взаимодействат ди-

ректно по всякакви въпроси. AI позволява 

да се създават софтуери, които разпращат 

имейли до база данни от потенциални кли-

енти, проверяват интереса им към изпрате-

ните съобщения и въз основа на това съби-

рат т.нар. лийдове, т.е. вероятни клиенти, 

които проявяват интерес към дадена компа-

ния или продукт и предоставят контакти-

те си на рекламиращите за последващ диа-

лог. Това позволява на търговците да проу-

чат в дълбочина потребителите си и техни-

те нужди, да анализират поведението и на-

гласите им и така да изградят по-трайни от-

ношения с тях, а оттам и да направят пове-

че продажби. И не на последно място, ана-

лизът на данни и машинното обучение по-

магат да експертите по продажби да персо-

нализират посланията и услугите си, като ги 

настройват по-фино към конкретните изи-

сквания на даден клиент.

От другата страна на медала обаче деб-

нат заплахите. Усъвършенстването на тех-

нологиите за автоматизация ще позволи 

на много фирми да освободят част, а в ня-

кои случаи дори и целия си човешки персо-

нал. Вече са реалност търговски компании, 

които нямат дори един продавач, понеже 

всичко минава през софтуера. Световни-

ят лидер в електронната търговия Amazon 

например отново е на гребена на вълната, 

след като обяви, че планира да въведе ме-

тод за плащане във физическите си магази-

ни, изцяло лишен от човешка намеса. Това, 

че не трябва да плащат на работна ръка, пък 

ще даде възможност на тези фирми да ин-

вестират в други, по-ключови за тях сфе-

ри, като например научноизследователска 

и развойна дейност, и така да движат биз-

неса си напред. 

Независимо от растящата тежест на ма-

шините обаче продажбите са област, коя-

то не може да се лиши и ще продължава да 

има нужда от сложна междучовешка кому-

никация и стратегическо мислене – нещо, 
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което поне засега технологиите не владеят. 

Затова и най-търсените професионалисти 

в този сектор според анализаторите ще бъ-

дат хора, които, разбира се, са технически 

грамотни, но най-вече имат широк набор 

от меки умения – управление на неудобни 

разговори, водене на преговори и решава-

не на конкретни потребителски проблеми 

са някои от по-важните от тях.

#Финанси и #банкиране
Колкото повече новите технологии навли-

зат в този сектор, толкова повече и финан-

совите институции, и потребителите се на-

сочват към управление на финансови тран-

закции посредством мрежа от свързани ус-

тройства. Помислете само за мобилното 

приложение, през което може да достъпва-

те сметката си, или за екрана на смартфо-

на си, който при нужда може да използва-

те като дебитна карта, за да плащате в ма-

газина. Погледнато през перспективата на 

машините, това е огромно количество дви-

жещи се в пространството данни, които ще 

растат все по-главоломно. 

Оттук и значението на експертите по ки-

берсигурност и запазване поверителност-

та на финансовите и лични данни ще става 

все по-широко. От една страна, клиентите 

очакват да получават все по-интерактивни, 

лесни, удобни и надеждни продукти и услу-

ги, чрез които да управляват умно и ефек-

тивно активите си, а, от друга, компаниите 

трябва да изграждат все по-софистицира-

ни методи за събиране, анализ и защита на 

тези данни, чрез които не само да привли-

чат, задържат и предпазват клиентите си, но 

и да идентифицират и оценяват потенциал-

ните операционни рискове в дейностите си. 

Ето един съвсем реалистичен пример – 

благодарение на новите технологии отпус-

кането на кредит със съпътстващата пре-

ценка за риска, който банката поема, ще се 

основава на все по-прецизен анализ на по-

ведението на потребителя – къде той или 

тя пътува, какво работи, как живее, как-

ви навици на пазаруване има и пр., така че 

кредитният консултант да може да изгот-

ви възможно най-персонализираната офер-

та според случая. В цялото това цунами от 

иновации блокчейн технологиите и специа-

листите, които разбират от тях, ще заемат 

все по-ключово място в множество аспекти 

на индустрията, прогнозират от DataArt, но 

тяхната роля ще бъде особено важна при 

решаване на проблеми в областта на кибер-

сигурността и защитата на личните данни. 

#Земеделие и #фермерство
Технологиите винаги са били двигател за 

развитието на селското стопанство – един 

от най-древните икономически сектори в 

света. Всъщност, ако погледнем назад в ис-

торията, ще видим, че земеделието вина-

ги е било една крачка пред останалите ин-

дустрии. Докато компании като Tesla, Uber, 

Google и Toyota едва в последните няколко 

години работят усилено върху въвеждането 

на самоуправляващи се автомобили, фер-

мерите, поне в напредналите западни ико-

номики и САЩ, използват подобни авто-

номни машини от десетилетия. 

Редица проучвания сочат, че и в този от-

расъл на икономиката събирането и обра-

ботката на данни ще бъдат ключови. Ново-

въведенията тук ще са фокусирани все по-

вече върху извършването именно на таки-

ва високотехнологични дейности с цел оп-

тимизация на добива и приходите от зе-

меделските реколти и по-ефективно 
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посрещане на нуждите на растящата попу-

лация на планетата. Дроновете и сензорите 

ще стават все по-естествена част от селско-

стопанския пейзаж, а способността за на-

блюдение на всяко животно и растение по-

отделно, извличането на статистики за тях и 

предоставянето на персонализиран режим 

на хранене, торене, поливане и медицинска 

грижа съвсем скоро ще се превърнат в ново-

то нормално. Затова и в този сектор експер-

тите прогнозират, че нуждата от техниче-

ски подготвени кадри, като например ана-

лизатори на данни и специалисти по облач-

ни технологии, ще бъде все по-голяма. 

#Фармация и #медицина
Обхватът на новите технологии в този сек-

тор е толкова голям, че въпросът тук е с коя 

от всички да започнем. Очакването на спе-

циалистите е браншът да се развие изклю-

чително бързо под ефекта на иновациите. 

Например фармацевтичните компании все 

по-масово използват компютърни модели, 

за да тестват по-точно възможните реакции 

на човек към новите медикаменти, като по 

този начин редуцират значително времето, 

необходимо за пускането им на пазара. 

Да видим какво се случва в медицината. 

AI има потенциала да преформатира изос-

нови здравеопазването. Приложението на 

алгоритмичната мисъл може да направи 

управлението на медицинската докумен-

тация по-ефективно, да помага за по-пре-

цизното диагностициране на различни ви-

дове болести и насрочването на съответно-

то лечение и лекарства за тях, както и да уле-

сни и опрости общуването между пациенти 

и лекари. Виртуалната реалност пък може да 

се използва за извършване на сложни опе-

рации от разстояние и с точността на раз-

рез на скалпел да показва нагледно ефекта 

от дадено лечение или последиците от раз-

витието на опасен вирус в човешкия орга-

низъм. В някои по-футуристични сценарии 

VR може да помогне на студентите по меди-

цина например да влязат буквално в кожата 

на пациент с определена симптоматика и на 

тази основа да извършат съответната диаг-

ностика. Изобщо технологията върви към 

скъсяване на дистанцията и увеличаване на 

емпатията – и психологическа, и физическа 

– между лекуващите и техните пациенти. 

Нанотехнологиите, имплантирани в чо-

вешкото тяло, в съчетание с устройствата 

за аугментирана реалност пък ще позволя-

ват точното таргетиране на органи и пре-

насянето на лекарства само до тях. Или не-

прекъснатото следене на показатели като 

тегло, ниво на стреса, кръвна захар, изме-

нения в когнитивните способности и функ-

циите на мозъка и пр. И ще помагат на бъ-

дещите хирурзи да усъвършенстват умени-

ята си да оперират в симулирана и безопас-

на среда. Примерите са още много и, както 

виждате, в тази сфера границата е небето и 

отвъд. Но както в другите сектори, така и в 

този случай технологиите едновременно ще 

улесняват и усложняват работата на профе-

сионалистите. На лекарите и изобщо всич-

ки медицински лица освен огромното ко-

личество знания за човешкия организъм, 

които трябва да притежават, ще им се на-

лага да влизат на пазара на труда, екипира-

ни и с немалък запас от технически умения 

– способност да четат и анализират данни, 

да взаимодействат със сложен, AI базиран 

софтуер, дори понякога самите те да могат 

да програмират и оправят бъгове в систе-

мите на елементарно ниво. А понеже тези 

технологии непрекъснато се променят и 
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усъвършенстват, този вид специалисти ще 

трябва да учат постоянно, за да са в крак с 

нововъведенията. 

#Производство
Кефите ли се на новите си маратонки? Е, 

може би са яки, но с нищо не могат да се 

сравнят с онези, които ще имате само след 

няколко години. Да насочим поглед към 

текстилната индустрия за момент. Благо-

дарение на новите технологии този сектор 

например може да използва компютърни 

модели, които да създават персонализира-

ни видове платове, или да прилага техноло-

гии за сканиране на тялото, за да определи 

точния размер на даден аксесоар. Да не го-

ворим, че дрехите на бъдещето ще идват с 

вградени чипове и сензори, които ще под-

държат тялото ни в определено състояние 

– охлаждане или затопляне - според атмос-

ферните промени. 

В днешно време инженерите, които ра-

ботят в производството, могат да използ-

ват софтуер, за да разработват компютърни 

прототипи на всякакъв вид продукти, кои-

то впоследствие да се реализират с помощта 

на 3D принтери. Споменахме вече и за са-

моуправляващите се превозни средства, но 

нека не забравяме огромния потенциал на 

интернет на нещата (Internet of Things - IoT) 

– съвкупността от взаимосвързани устрой-

ства, които можем да нагласяме и управля-

ваме от дистанция, така че да извършват 

дейности вместо нас. Като например хла-

дилник, който поръчва необходимите про-

дукти от електронния магазин, когато засе-

че, че са на привършване, или централизи-

рана климатична система у дома, която ня-

колко часа преди да се приберем от работа, 

регулира температурата според времето на-

вън, без ние дори да мислим за това. 

Внедряването на т.нар. умно производ-

ство като цяло ще подобри ефективност-

та и продуктивността на производствените 

операции. Сензорите, свързани в мрежа, и 

тук ще бъдат естествена част от ежедневие-

то. Освен това благодарение на новите тех-

нологии производителите ще могат да про-

следяват по-ефективно дейността на акти-

вите си и да събират данни за всички ета-

пи от изпълнението на всички активности 

във фабриките си, да ги анализират и въз 

основа на това да подобряват качеството на 

продуктите и да намаляват времето за из-

работката им. В допълнение тези иновации 

ще помогнат да се обогати значително по-

требителското изживяване, но и да се усъ-

вършенстват процедурите за безопасност 

на работното място. 

Във всички случаи забравете за шлосера, 

заварчика, краниста или склададжията от 

миналото. Тези наглед прости професии ще 

се технологизират все повече с напредъка 

на иновациите. От подобен тип специали-

сти ще се изисква да имат технически по-

знания. С други думи, дните, в които из-

лизаш от университета или професионал-

ното училище и попадаш в определен сек-

тор, без да си имал какъвто и да било до-

сег с технологиите, отдавна е отминало. От 

новите служители се иска да умеят да про-

грамират роботи и да работят със софту-

ер. Затова и натискът от страна на бизне-

са върху образованието да подготвя таки-

ва комплексни 360-градусови специалисти 

става все по-голям. Не, технологиите няма 

да ни освободят от работата, а ще я напра-

вят още по-сложна, многопластова и веро-

ятно интересна. Готови ли сте да приемете 

предизвикателството? �
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Как да изберете професията си, така че да сте 
удовлетворени от избора си в дългосрочен план

човек и добре 
да живее… трябва 
и да работи

Идва момент в живота на човек, когато ня-

кой шеговито настроен близък или прия-

тел ще му каже „Човек и добре да живее...“ 

и след това идва нещо остроумно, смях. И 

аз ще започна по същия начин… Така е, чо-

век и добре да живее, идва момент, в който 

трябва да седне сам със себе си и да си зада-

де въпросите: 

- В какво съм добър?

- Какъв искам да стана? 

- Готов ли съм и ако не, как да се подготвя?

- Искам да работя нещо готино, което да 

ми дава удовлетворение, но и добър доход. 

Какво е то?

...и да поеме по своя кариерен път.

Аз също съм минала през този период от 

живота. Много добре си спомням как един 

ден се обадих на майка ми, за да потърся не 

толкова съвет, а по-скоро да направя „све-

ряване на часовника си“. Бях на етап, в кой-

то бях завършила бакалавър, магистрату-

ра и в процес на втора магистратура. Пара-

лелно бях започнала и първата си „сериоз-

на“ работа. Изобщо не се оправях с парите, 

които получавах като заплата, но бях горда, 

че работя. Въпреки това обаче нещо не беше 

наред, не бях сигурна, че съм на правилния 

път. Тогава разговорът, който проведохме с 

майка ми, беше горе-долу следният:

- Каква си искала да станеш, като си била 

малка? Знаела ли си?

- Да, знаех. Исках да стана детска учителка.

- Ами ти си детска учителка.

- Да, това исках да стана. Учих и работя 

това.

- Щастлива ли си с избора си?

- Да, това е моето нещо. Моето призвание...

И тогава си казах, че е много хубаво, че 

съм учила и имам желание да уча, но тряб-

ва да обърна внимание и на другата част – 

практическата. Тоест да започна да трупам 

опит в сфера и професия, които ми носят 

три неща – удовлетворение, предизвикател-

ство и задоволителен доход. Тоест оказа се, 

Стела Точева
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че зад кариерния ми избор има доста пове-

че фактори, които навремето бях подценила.

Затова и много се радвам от факта, че в 

последните години все повече училища и 

различни организации обръщат внимание 

на кариерното ориентиране. Имаше един 

период, в който това почти не съществува-

ше или беше в много ограничени рамки. Аз 

и моите връстници нямахме достъп до по-

добни консултации и напътствия и затова 

нямахме и много ясна представа какво пра-

виш, ако си инженер например, и само бегла 

идея за разнообразието от професии, кои-

то съществува и между които можем да из-

бираме. А някои от тях се появяват дори и 

в движение.

Как да имам успешна кариера?
Неоспорима тенденция е, че световната ико-

номика и пазарът на труда се променят и 

развиват с толкова високи темпове, че пози-

ции, които не са били популярни или дори 

не са съществували преди 5 или 10 години, 

днес са с много високо търсене. И ако искаме 

да сме „актуални“, трябва да не спираме да се 

развиваме, без значение от професионалния 

опит, който имаме (или все още нямаме). В 

тази връзка бих дала няколко съвета, които 

аз все още следвам за себе си въпреки мои-

те 10+ години трудов опит:

> Не спирайте да учите. Това не означа-

ва да бъдете „вечните студенти“ или да пре-

връщате скамейката във втори дом. Днес 

има толкова много възможности за усъвър-

шенстване на знания и умения или добавя-

не на нови. Както онлайн, така и чрез курсо-

ве, уъркшопове, презентации, работни гру-

пи и т.н. Намерете нещото, което ви кара да 

чувствате удовлетворение, че го правите, 

Стела Точева е търговски директор в кон-

султантската компания за човешки ресур-

си „Адеко България“. Тя има близо 10 го-

дини опит в сферата на човешките ресур-

си, като е заемала различни позиции, кои-

то включват търговски и консултантски 

функции, предоставяне на услуги, упра-

вление на екипи. Присъединява се към 

„Адеко България“ в началото на 2011 г. 

Има магистърска степен по корпоративни 

финанси, както и МВА от Cotrugli Business 

School.
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и станете много добър в него! И развивай-

те релевантните умения, които ще ви по-

могнат да бъдете освен удовлетворени, но 

и успешни.

> Заложете на чужди езици и нетуъркинг. 

Чуждите езици са вратата, а нетуъркингът е 

начинът. Първото отваря врати и достъп до 

необятни ресурси на информация (в свето-

вен мащаб), а второто създава идеите, въз-

можностите, съмишлениците.

> Пробвайте стажове и временна работа. 

Опитвайте различни позиции, компании и 

тип работа, докато сте в начален етап на ка-

риерата си. Това е най-правилният момент. 

И ще ви даде ясна представа кое ви харес-

ва и кое не. Аз направих два стажа в нача-

лото на кариерата си - един в банка и един 

в отдел „Продажби“ на телекомуникацион-

на компания. След стажа в банката бях си-

гурна, че това не е моето нещо. А след ста-

жа в отдел „Продажби“ знаех, че това мно-

го ми харесва.

> Бъдете търпеливи. Важно е да имате тър-

пение, но и да го управлявате правилно за 

себе си. Нито една крайност не е полезна - 

прекаленото търпение или нетърпение няма 

да ви бъдат в услуга. Но бъдете търпеливи и 

дайте шанс на компанията, позицията, ко-

легите, процесите и т.н. Никъде нищо не е 

идеално и подредено и понякога един свеж 

поглед и идея могат да направят разликата 

и да променят ситуацията. Не бързайте да 

сменяте компанията или позицията си при 

първото предизвикателство или трудност. 

В крайна сметка предизвикателствата съз-

дават добрите професионалисти.

> Търсете нови възможности. Не спирай-

те да се оглеждате за опции за развитие, без 
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|K НАЙ-ТЪРСЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Информа-
ционни 

технологии

Инженерни 
и техниче-
ски дейнос-

ти, експерти

Центрове за 
обслужване 
на клиенти

Човешки 
ресурси

Медици-
на, фарма-

ция, здраве-
опазване

Стартово 
заплащане, 
бруто

1300 лв. 1500 лв. 1000 лв. 1200 лв. 1500 лв.

Брой търсени 
специалисти 
към януари 
2018, обяви

3000+ 1800+ 4500+ 500+ 1000+

Основни 
локации

София, Плов-
див, Варна, 
Бургас, дру-
ги по-голе-
ми градове

Предимно в 
обособени-
те индустри-
ални центро-
ве – Пловдив, 
София, Шу-
мен, Русе

София, Плов-
див, Варна, 
Бургас, Вели-
ко Търново

Предимно в 
по-големи-
те градове

Цялата стра-
на и чужбина

Източник: Adecco България

значение дали сте на начален или по-напред-

нал етап от кариерата си. Днес възможност-

ите категорично не се ограничават в нацио-

нален или дори регионален план. Те са там 

и само трябва да бъдат видени.

Какви са тенденциите?
И все пак какво да търсите? Съществуват 

много проучвания какви са най-актуални-

те професии в момента както за България, 

така и в световен мащаб. През 2018 г. ще се 

запазят тенденциите от предходни години 

и топ 5 на най-търсените професии в Бълга-

рия ще бъдат софтуерни специалисти, спе-

циалисти по продажби, инженери, операто-

ри на машини, лекари, а в световен мащаб 

петицата включва отново софтуерни спе-

циалисти, зъболекари, лекари, медицински 

сестри и ортодонти.

В същото време прогнозата на Adecco е, 

че в перспектива от 5 години професиите, 

които ще се търсят в най-голяма степен в 

България, със степенуване в последовател-

ността, в която са изредени, ще бъдат: ана-

лизатори на данни, компютърни специа-

листи и софтуерни разработчици, инжене-

ри, специалисти продажби, висши мени-

джъри, продуктови дизайнери, професии 

в сферата на човешките ресурси, хуманна-

та медицина. 

Ориентирайте се именно към посочени-

те по-горе сфери, ако те са вашето истинско 

призвание. Те са перспективни и добре пла-

тени, но все пак не забравяйте, че работата 

трябва и да ви носи удовлетворение. Имен-

но тогава ще дойде и развитието и призна-

нието за вас като специалисти. 

И не забравяйте - не спирайте да учите, 

да търсите и да пробвате различни профе-

сии, особено в началото на кариерния си 

път. Най-добрият избор, който човек може 

да направи, е информираният избор! �
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Как мобилният ви телефон може да се 
превърне в кариерния консултант, от 
който така отчаяно имате нужда

мобилни 
приложения, които 
ще дадат тласък 
на кариерата ви
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Всичко, което искате, е на един пръст разстоя-

ние. Не, това не е реклама на най-новия мо-

дел смартфон или мобилна услуга, това е ре-

алността през 2018 г. Мобилните телефони са 

начинът, по който общуваме и се включваме 

във всичко, което се случва около нас. Това 

прави голяма част от ежедневните ни дей-

ности много по-лесни и бързо осъществими, 

включително и търсенето на работа и кари-

ерно развитие. 

Излезте за малко от Facebook, Instragram и 

Youtube. Има десетки приложения, които не 

само няма да ви загубят времето, а и ще ви по-

могнат да го организирате, да съберете ценни 

контакти, да развиете нови умения, да пла-

нирате личните си финанси, да се подготви-

Мариета Иванова

те за интервю за работа или да намерите сво-

бодните позиции, които най-добре пасват на 

уменията, интересите и кариерните ви цели. 

Провокираме ви да прегледате 5 от най-функ-

ционалните безплатни мобилни приложения, 

които намерихме и които биха могли да по-

могнат на кариерата ви.

My Tomorrow 
My Tomorrow е приложение за кариерно ори-

ентиране, създадено от Samsung специално за 

български потребители. То е насочено най-

вече към младежи и ученици, които все още 

не знаят накъде да се насочат, за да бъде ус-

пешна бъдещата им професионална реализа-

ция. Програмата включва кариерен тест, ин-

формация за професиите, възможностите за 

реализация в България и необходимото ви-

сше образование, както и интервюта с бъл-

гари, успешни професионалисти в различ-

ни сфери. След като потребителят попълни 

теста с въпроси за неговите качества и инте-

реси, той може да избира между три профе-

сии, които отговарят най-добре на профила 

му. Към всяка от опциите има подробности 

за спецификите на работата, средното запла-

щане в сектора, необходимото образование и 

учебните заведения, които го предлагат в 
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страната, както и за препоръчителния про-

фесионален път. Сред професиите, налични в 

My Tomorrow, са: разработчик на игри, семеен 

терапевт, копирайтър, диетолог, PR специа-

лист, пилот на самолет. Един малък минус е, 

че приложението е достъпно само за устрой-

ства с Android, като може да бъде изтеглено 

свободно от Google Play. 

Job-IQ
Ако вече сте решили към коя сфера да се на-

сочите, но все още не сте сигурни как да по-

лучите желаната работна позиция, тогава от 

помощ ще ви е Job-IQ. Това приложение ви 

позволява да тествате себе си и знанията си 

за процеса на кандидатстване за работа. Job-

IQ работи на принципа на популярната про-

грама за учене на езици Duolingo - чрез тесто-

ве и преминаване на различни нива научава-

те повече за всеки етап: от писането на CV 

и самоанализа до изграждането на персона-

лен бранд и явяването на интервю. Програма-

та предлага също и видеоклипове със съвети, 

както и препоръчителна литература. За моти-

вация създателите са въвели символични на-

гради за най-добрите “състезатели” като вау-

чери за книги на различна стойност, както и 

опцията да следите прогреса си в класирането 

на потребителите. Приложението е изцяло на 

английски език. Може да бъде намерено как-

то в Google Play, така и в App Store. 

Glassdoor
Не по-малко важно за кариерното ви израст-

ване е намирането на подходящата работна 

позиция и правилния работодател. Glassdoor 

е международна онлайн общност, в която би-

вши и настоящи служители споделят мнение-

то си за всеки аспект от работата в различ-

ни компании и организации. Има и удобна 

мобилна версия, в която освен всичко за ра-

ботодателите можете да намерите и обяви за 

работа чрез задаване на локация. След като 

си харесате позиция, може да сравните усло-

вията в компании, които я предлагат - да се 

ориентирате за заплащането, работната сре-

да, мениджмънта, придобивките. Имате въз-

можност и да настроите приложението да ви 

изпраща известия за позиции, отговарящи 

на местоположението и интересите, които 

предварително сте задали, както и да качите 

CV и директно да кандидатствате. Glassdoor 

предоставя толкова разнообразна информа-

ция, че можете дори да попаднете на сним-

ки от офиса на дадена компания или на де-

тайли, свързани с това как протича интервю-

то и подборът на персонал в нея. Лошата но-

вина е, че в България платформата не е осо-
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бено популярна и информацията за българ-

ските работодатели и позициите, които пред-

лагат, не е толкова пълна. Въпреки това мо-

жете да сравнявате компаниите, позициите 

и работните условия в цял свят. Платформа-

та може да бъде използвана на всички видо-

ве устройства. 

Easy Career Planning 
Кариерното развитие не е едностранен про-

цес, а включва множество аспекти, между 

които и дългосрочното кариерно планиране. 

Именно това е идеята на създателите на Easy 

Career Planning - приложение за изготвяне на 

цялостен кариерен план. Разпределени в над 

30 различни теми, можете да намерите съвети 

за всеки етап от кариерното паниране: изгот-

вяне на личен бюджет, създаване на контакти, 

балансиране между личния и професионал-

ния живот, управление на времето, поставя-

не на цели, намиране на мотивация и т.н. Ин-

терфейсът на програмата е изключително оп-

ростен, което ви позволява лесно да органи-

зирате информацията, така че да можете да 

си изградите свой собствен план за действие. 

Имате възможност да отделяте любимите си 

съвети в специална секция, да добавяте ко-

ментари към всяка тема, да си водите записки, 

като например какво сте свършили до този 

момент, както и да добавяте свои собствени 

съвети. Приложението не е свързано с ин-

тернет, което донякъде ограничава възмож-

ностите ви за споделяне и обмяна на инфор-

мация. Easy Career Planning може да бъде из-

теглено на мобилно устройства с Android, iOS 

и дори Windows.

Slideshare
LinkedIn е добре позната в цял свят като соци-

алната мрежа за професионалисти, но не тол-

кова хора знаят за приложението към плат-

формата Slideshare, което е не по-малко по-

лезно. То е насочено към тези, които вече са 

избрали сферата, в която искат да се реализи-

рат, или дори имат кариера зад гърба си. Иде-

ята на програмата е хора с подобни интереси 

и професии да обменят знания за различни 

аспекти от работата си под формата на пре-

зентации. Като потребител на приложението 

имате възможност да избирате от кои теми 

се интересувате, да преглеждате презентаци-

ите и да събирате информацията, която ви е 

необходима, за да се усъвършенствате в ра-

ботата си, както и да трупате полезни профе-

сионални контакти. Освен това разполагате 

с опцията да качвате и свои собствени мате-

риали, което ви дава шанс да бъдете забеля-

зани от HR-и, ползващи платформата, и впо-

следствие да получите интригуваща кариерна 

оферта. Slideshare е безплатна мобилна и он-

лайн услуга, достъпна за всякакви устройства, 

но някои функции, като например да преми-

нете курс по изготвяне на презентации, са на-

лични само срещу заплащане. �
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профили 
по 
професии
Запознайте се с успешни професионалисти в различни 
сфери, които разказват са своята професия и пътя до 
нея, дават съвети и споделят за работното си ежедневие, 
предизвикателства и удовлетворение



Професията на ръководителя на проекти се обособява преди около стотина години в стро-
ителната индустрия. Сега от такъв тип професионалисти има нужда във всеки бизнес 
сектор, особено силно в сферата на IT, телекомуникационните услуги, строителството, 
енергетиката и т.н. Тези специалисти са силно търсени, понеже от организационните и 
професионалните им умения зависи дали задачата ще бъде извършена навреме, при предви-
дения бюджет и с търсеното качество, т.е. до голяма степен от тях зависят и печалбата и 
успехът на бизнеса. Затова и хората, които се занимават с тази професия, се отличават с 
организираност, способност да ръководят и ангажират хора, да планират добре, добри ко-
муникатори са, могат да вземат бързи и решения и т.н. 
Обикновено ролята на ръководител на проект се поверява на човек, който има нужните 
познания за конкретната индустрия, спецификите на организацията и основната дей-
ност, заложена по проекта. Понякога това може да е и естественото кариерно разви-
тие на експерт в конкретната организация. Но пътят до тази професия може да преми-
не и през специализирано обучение в университета, например по мениджмънт или бизнес 
администрация. 
Съществуват и няколко организации, които предлагат международно признати сертифи-
кати, които доказват знания и умения за подобен тип работа. Сред най-утвърдените са 
американската организация Project Management Institute (PMI) и британската Prince. Сер-
тификатите им се получават след посещение на задължителни обучителни курсове и пола-
гане на нелеки изпити (повече информация за особеностите на сертификатите и съвети 
за подготовка за получавате им четете на karieri.bg). 
Знанията, свързани с управление на проекти, до голяма степен са стандартизирани, което 
дава и голяма кариерна гъвкавост за професионалистите в тази сфера. Ръководителите на 
проекти могат да работят по различни типове проекти (създаване на нов продукт, въвеж-
дане на вътрешнофирмени промени, изпълнение на поръчка на външен клиент и т.н.) в раз-
лични индустрии и дори в различни държави.

ръководител на проекти
(project manager, pm)

Дарина Черкезова
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боряна георгиева, 
вицепрезидент в PMI Bulgaria 
Chapter и ръководител на проекти 
в DXC Technology
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Моята професия
Ръководител проекти (Project Manager) e из-

ключително интересна, динамична и търсе-

на професия днес, а и с поглед към бъдеще-

то. Дори може да се говори за известна сигур-

ност в професионалната реализация - проек-

ти има във всяка организация, а с развитието 

на технологиите и предприемаческата култу-

ра подобни специалисти стават все по-търсе-

ни. При това проектните умения и подход са 

ценни и необходими освен в организациите и 

на ниво индивид. Например решаваш да си 

купиш кола – това пак е проект: имаш опре-

делени изисквания, бюджет, с който разпола-

гаш, и времеви изисквания докога най-късно 

искаш колата да е налична.

 Ръководителят на проект е отговорен за пос-

тигането на целите на организацията. Не-

говите задачи не са просто административ-

ни и „работа на хартия“. На 80% ролята му 

е свързана с комуникация - с екипа, с възло-

жителя (sponsor), със заинтересованите лица 

(stakeholders), други мениджъри/експерти в 

организацията или извън нея и т.н. Ръководи-

телят е въвлечен от началото до края на проек-

та и от него зависи да се осигури нужната сре-

да за успешното изпълнение на задачите. За-

това и професията изисква различни умения - 

технически, лидерски, бизнес и стратегически. 

Обикновено организациите „скрояват“ своята 

методология за управление на проектите, така 

че да се базира на добрите практики и стан-

дарти, но отнесени към индустрията, органи-

зацията и нейните мащаби и бизнес целите, 

които преследва.

Моят път дотук
Завърших като инженер „Комуникационна 

техника и технологии“ (специалност „Теле-

комункации“) в Технически университет - 

София. Още с бакалавърската степен канди-

датствах за работа по специалността и запо-

чнах в Комисията за регулиране на съобще-

нията. Паралелно с това завърших и магис-

тратурата по същата специалност. Впослед-

ствие постъпих в „Сименс ентерпрайз комю-

никейшънс“ като сервизен инженер. Досе-

гът до бизнес света и по-скоро моите лични 

характеристики все повече засилиха апетита 

ми към проектната работа, към това да пра-

вя неща, които са далеч от рутината, доба-

вят стойност и оставят отпечатък. Това беше 

и водещият мотив, когато въпреки удовлет-

ворението от инженерната работа реших да 

се ориентирам към ролята на ръководител 

проект. Амбицирах се и за идеята за допъл-

нителна икономическа магистратура, като се 

насочих към двегодишна вечерна магистра-

Боряна Георгиева е вицепрезидент с ре-

сор „Професионално развитие“ в PMI 

Bulgaria Chapter - българското поделе-

ние на американската професионална 

организация на ръководителите на про-

екти Project Management Institute (PMI). 

В момента тя е и ръководител на проек-

ти (Project Manager, PM) в технологична-

та компания DXC Technology, която беше 

създадена през 2017 г. след сливането на 

част от технологичните услуги на HP 

Enterprise с Computer Sciences Corp., CSC. 

Работила е в компании като HP, Siemens 

Enterprise Communications, Intertel, както 

и в Комисията за регулиране на съобще-

нията. Има магистърска степен по телеко-

муникации от Технически университет - 

София, както и магистърска по бизнес ад-

министрация от Софийския университет 

„Св. Климент Охридски“.
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тура „Стопанско управление“ в Софийския 

университет. 

Междувременно в компанията, в която все още 

работех, откриха допълнителен отдел, който 

започна да се занимава с глобални решения и 

проекти по методологията ITIL/ITSM. Наред с 

обучението и развитието ми на новата пози-

ция бях сертифицирана и като ITSM експерт. 

Работата ми като дизайнер всъщност беше и 

началото на проектната ми работа. Започнах с 

управлението на малки части от проекта, па-

ралелно с това сама се интересувах от обуче-

ния, които се предлагаха за добрите практи-

ки и методологии – PMI, Prince II. Пълно раз-

гръщане в проектния свят за мен бяха и след-

ващите стъпки в кариерата ми в компанията 

HP/HPE/DXC Technology, където работих като 

мениджър „Внедряване“ (ITSM) и ръководи-

тел ITSM проекти. 

Моят път до професията всъщност е един от 

начините да станеш ръководител на проекти - 

в началото ръководиш части от проекти, а впо-

следствие поемаш цял проект самостоятелно. 

Смятам, че човек може да усвои уменията за 

ръководене на проекти само като практику-

ва, т.е. това е професия на умения. И е препо-

ръчително да „опиташ“ малко от професията, 

преди да й се посветиш. Разбира се, днес има 

и примери за ръководители на проекти, които 

влизат в тази роля, след като са завършили по-

добна специалност в университета или са по-

лучили международен сертификат. Това също 

е път до професията, но за да бъдат успешни в 

този случай, е важно да имат подкрепа и от по-

опитните си колеги. Благодарна съм, че аз имах 

този късмет навремето. Затова и сега съм отво-

рена да помагам на по-младите в професията. 

Моите задачи и отговорности
С проектната работа де факто помагам на хора 

и организации да постигнат бизнес целите си 

по икономически целесъобразен начин и във 

времевите рамки, с които разполагаме. Клиен-

тите, за които работя, са предимно глобални 

компании от различни браншове. Те решават 

каква част от IT услугите към бизнеса да бъ-

дат доставяни от външен доставчик като DXC 

Technology. Задачите могат да бъдат обособе-

ни в един проект, но най-често става въпрос 

за цяла трансформационна програма, състо-

яща се от множество проекти. 

В тази професия няма дневна рутина, поня-

кога има дори ежедневни промени. Разбира 

се, задачите и отговорностите зависят от това 

на каква фаза е проектът - дали току-що за-

почва и се планира, или пък работата отдавна 

е започнала, но изпълнението среща редица 

предизвикателства. Различните проекти имат 

и различни темпове и това също се отразява 

на ежедневната работа. Всъщност ето какво 

включва работата по един проект:

Ръководителят на проект може да бъде във-

лечен още преди официалния старт на 

  правилна комуникация към 
всички заинтересовани
лица в проекта (Stakeholder
Engagement and Management)

  лидерство и мотивация
  умения за разрешаване 
на проблеми и достигане 
до цялостни решения над 
конкретния проблем

  умения за водене на
преговори

  бизнес умения

Търсени умения
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проекта или преди подписването на проекта. 

Запознаване с договора и клиента и изготвяне 

на документ, описващ обхвата на начинание-

то, отделните задачи, очакваните крайни ре-

зултати, критериите за приемане на проекта, 

ясно се документира и какво не е част от про-

екта, рисковете, зависимости (вътре в орга-

низацията и с клиента), допускания. Този до-

кумент се съгласува и обсъжда с всички стра-

ни по договора. Обикновено клиентът също 

има свой ръководител за дадения проект, с ко-

гото си партнираме по време на изпълнение-

то на задачите. В крайна сметка идеята е всич-

ки въвлечени/заинтересовани от проекта лица 

да имат еднакви очаквания от проекта. Ако 

има нещо неуточнено на този етап, впослед-

ствие може да се предизвикат разногласия, за-

бавяния в отделните фази, евентуално прера-

ботване на задания или дори прекратяване на 

проекта. 

Веднъж създаден, проектният план се актуали-

зира постоянно, така че да отразява реалнос-

тта за проекта, а и напредъка по различните 

подзадачи. Аз лично подкрепям, когато пла-

нът се разработва съвместно с екипа от екс-

перти, които ще работят по изпълнението - 

така те се ангажират повече, запознават се де-

тайлно с конкретните изисквания за техни-

те задачи, а в същото време могат да дадат це-

нен съвет за реално необходимото време за 

изпълнение. 

При изпълнението на проекта ръководителят 

непрекъснато трябва да следи за рискове, кои-

то да тушира или промени, които да управля-

ва по подобаващ начин - от страна на клиента, 

във връзка с наложени регулации и т.н.

С приключването на проекта е добра прак-

тика да се обобщят научените уроци (lessons 

learned), натрупания опит и препоръките за 

бъдещи подобни задачи. Обикновено такъв 

документ включва описание на проекта, про-

мени по него (ако е имало такива), завършени 

задания, приети от клиента, идентифицирани 

успехи в рамките на проекта, оценка на кли-

ентския ръководител на проект за реализация-

та на проекта, моята обратна връзка, потенци-

ални възможности за развитие. Целият процес 

по обобщаването на научените уроци е кри-

тичен и изисква време, но само така органи-

зациите могат да се усъвършенстват в изпъл-

нението на всеки следващ проект. Динамика-

та и комплексността на бъдещите проекти се 

нуждаят от споделения опит и знание, а това 

понякога се оказва ключов фактор за бързо и 

успешно планиране на новия проект.

Моите предизвикателства 
Проектите са всичко друго, но не и рутинна 

работа. Не може без препятствия, които оба-

че впоследствие се превръщат в научен урок 

(за теб, за проекта, организацията), а това носи 

и лично удовлетворение. Мога да твърдя, че 

почти всеки нов ден има ново предизвикател-

ство в зависимост на какъв етап е проектът 

(иницииране, планиране, изпълнение, кон-

трол или приключване), в зависимост от ско-

ростта и комплексността на задачите и край-

ните срокове. 

Предизвикателство е да ръководиш и моти-

вираш екип от хора, на които ти не си дирек-

тен мениджър, т.е. важно е да си добър лидер. 

Понякога се налага да управляваш трудни ха-

рактери или експерти, които предпочитат да 

работят самостоятелно, а не в екип, или пък 

хора, които действат основно реактивно. 

В днешно време като предизвикателство може 

да се разглежда и променената реалност на 

проектите, като например работата във вир-

туален екип. Много рядко членовете на екипа 

и ръководителят са на едно физическо място 
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- същата офис сграда или дори същата стра-

на. Случва се дори да  завършваме проект, без 

никога да сме се виждали. Подобен начин на 

работа може да е предимство заради намаля-

ването на разходите, но е и много по-предиз-

викателно да се изгради доверие, уважение и 

екипен дух на глобално ниво. Понякога пре-

дизвикателство може да бъде и технолoгията. 

Ако например поради технически проблем за-

дание не може да бъде предадено навреме или 

пък е необходимо повторно провеждане на ра-

ботни срещи с клиента. 

Моето удовлетворение
Преборените сложни ситуации и научени-

те професионални уроци носят изключител-

но много удовлетворение в края на работния 

ден. Крайният продукт/услуга/бизнес резултат 

и позитивната обратна връзка от клиента са 

мотивиращи. Непрекъснати срещи и контак-

ти с различни хора (клиент, мениджмънт, екс-

перти, доставчици,  други изпълняващи ор-

ганизации), комуникацията с мениджъри на 

всички нива в йерархията на организацията 

и изграждането на правилни и конструктив-

ни отношения също са нещо изключително 

енергизиращо за мен. 

Безкрайно е удовлетворението и от изграж-

дане на успешен екип за всеки проект - от ан-

гажирането на експерти, които често работят 

по няколко проекта паралелно, през справя-

нето с особености на характера и обединява-

нето на хората.

Заплатата
Ролята и отговорностите на ръководителя на 

проекти може да варира от организация до ор-

ганизация, като те пряко влияят и върху за-

плащането. От значение са и уменията и оп-

итът, необходими за дадената позиция в кон-

кретната индустрия, и колко големи ком-

плексни проекти се предвиждат за съответ-

ното ниво. Като се има предвид динамиката 

на професията, определено може да се твър-

ди, че заплащането е в диапазона над средно-

то и към високото в IT сектора в България.

Моите планове за кариерно развитие
Определено проектната работа е нещо, кое-

то все още продължава да ме привлича и удо-

влетворява. Всяка следваща стъпка в кариера-

та ми би била свързана с проекти - проекти в 

други сфери или управление на програми, т.е 

съвкупност от свързани проекти.

Моите източници на информация
Източниците на информация за професи-

ята са различни в зависимост от това на ка-

къв етап от развитието си като ръководител 

на проекти се намирате.

Преди да се сертифицирам, различни курсове 

по управление на проекти бяха основен мате-

риал за подготовка в допълнение на практиче-

ския ми опит. В интернет има изключително 

много материали, книги, а и непрекъснато се 

организират събития, включително и от бъл-

гарското поделение на професионалната ор-

ганизация на ръководителите на проекти PMI 

Bulgaria Chapter. „Живият допир“ до колегите 

е незаменим и всички ние сме отворени към 

споделянето на знание и дори менторство.

Професионална информация може да се на-

мери и от различните образователни центро-

ве, които предлагат едноседмични обучения 

за сертификация. Бихте могли да изкарате та-

къв курс, дори без крайната цел да е сертифи-

кация. Запознаването с материята и възмож-

ностите за нови контакти с участниците и лек-

торите са изключително ценни за професио-

налното развитие. �
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Ти си човек на идеите, обичаш иновациите, следиш изкъсо тенденциите. Значи имаш ка-
чествата да се развиваш професионално като продуктов мениджър. Експертите в тази об-
ласт определят нуждите на потребителите (т.е. хората като нас, които отиват в мага-
зина и си купуват нещо) и бизнес целите на производителя. Защо? За да ги превърнат в 
работещи, иновативни продукти. Тоест те планират и извървяват всички етапи по пътя 
от първоначалната идея до пускането на пазара на крайния продукт. Така се раждат на-
пример всички по-сложни предмети на бита – телевизор, климатик, бойлер, смартфон, пе-
ралня и т.н.
Обикновено ще срещнете продуктовите мениджъри в технологичните компании. Тяхна-
та роля е аналогична на тази на бранд мениджърите във фирмите - производители на 
бързообо ротни стоки. Преведена на прост български език, функцията на продуктовия ме-
ниджър е да отговаря за даден продукт. Нищо повече, нищо по-малко. Но това не е шега ра-
бота, понеже от него зависи успехът или провалът на определен продукт на всички пазари 
– местни и/или международни, където той присъства.
Този специалист често е смятан за нещо като CEO на продукт или дори цяла продукто-
ва линия и се грижи за стратегията, развитието, разпространението, обновяването или 
преобразуването й. Затова и професията често пъти изисква познания в най-различни, 
но допълващи се области – инженерство, маркетинг, финанси, прогнозиране и анализ, ли-
дерство, дистрибуция и т.н. Продуктовите мениджъри трябва да притежават и отлич-
ни комуникационни умения, понеже те работят в непрекъсната връзка с инженерите, мар-
кетолозите и дистрибуторите. Те определят „защо“, „какво“ и „кога“ на продукта, който 
инженерният екип ще изработи, маркетинговият екип ще облече в привлекателна „опаков-
ка“, а дистрибуторите ще разпространят по най-подходящите канали до крайния потре-
бител. Да, звучи интересно и предизвикателно. Затова и много опитни продуктови мени-
джъри ще ви кажат, че имат най-яката работа на света.

продуктов мениджър

Димитър Пижев
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анита стоянова, 
продуктов мениджър 
„Вътрешни и стратегически 
пазари“ в бизнес направление 
„Електрически бойлери“ в Tesy
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Моята професия
Аз съм продуктов мениджър в бизнес на-

правление „Електрически бойлери“ в Tesy. 

Това означава, че отговарям за развитие-

то, усъвършенстването и още по-доброто 

позициониране на всички наши продукти, 

както и за създаването на нови модели – от 

идеята за тях, през разработката до пуска-

нето им на пазара. Работата ми е много ин-

тересна, защото съчетава знания и умения 

от различни сфери - маркетинг, бизнес ана-

лиз, проучване и развитие на продукти, IT, 

реклама, В2В (от англ. - Business-to-business 

- „бизнес за бизнеса“) и В2С (от англ. - 

Business-to-customer, или бизнес, насочен 

към крайния потребител) комуникация.

Професията е перспективна по някол-

ко причини. Първо, умението да коорди-

нираш толкова много различни по своята 

същност бизнес направления и да ги обе-

диниш в постигането на обща цел прави 

един продуктов мениджър страхотен про-

фесионалист. Да, ние трябва да разбираме 

от маркетинг, инженеринг, индустриален 

дизайн и т.н., но по-важното е, че трябва да 

бъдем много добри мениджъри на проекти-

те, които управляваме, което означава и да 

сме страхотни психолози. И тъй като тези 

комбинации са рядко срещани, ако човек 

се развие като добър продуктов мениджър, 

няма да има проблем да изгради страхот-

на кариера.

На второ място, хората и пазарите са все 

по-информирани и взискателни. Това оз-

начава, че ние трябва да можем да отгово-

рим на специфичните им изисквания, за-

щото модел, който е добър за Испания на-

пример, е много далеч от бестселъра в Русия 

или в Чили. А когато можем да реагираме 

адекватно на нуждите на пазарите, става-

ме много по-добри професионалисти, кои-

то нямат проблем с комуникацията в меж-

дународна среда.

Моето образование
Завършила съм Технически университет 

- София, с бакалавърска степен по индус-

триален мениджмънт. След това напра-

вих и магистратура в същата специалност 

със специализация „Маркетингов менидж-

мънт“. Мога да кажа, че имам късмета да 

съм завършила специалност, която наисти-

на ми помага в работата. От една страна, по-

лучих необходимата инженерна основа, а от 

друга, придобих знания по маркетинг, уп-

равление на проекти, търговски взаимоот-

ношения и т.н.

Моят път дотук
Почти цялата ми кариера е била в областта 

Анита Стоянова е продуктов мениджър 

в бизнес направление „Електрически бой-

лери“ и отговаря за продуктовото разви-

тие на вътрешните и стратегическите па-

зари на българския производител на бой-

лери Tesy. Тя има над 10 години опит в об-

ластта на маркетинга, рекламата и кому-

никациите. Работила е в големи българ-

ски и международни компании в секто-

рите финанси, международна спедиция, 

сигурност, телекомуникации и строи-

телство, сред които VIP Security, Maersk 

и Teletek Electronics. Притежава магис-

търска степен по индустриален менидж-

мънт със специализация по маркетингов 

мениджмънт от Техническия универси-

тет в София.
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на маркетинга, бизнес развитието и рабо-

тата с клиенти, като съм работила в голе-

ми международни и български компании. 

В същото време реалното производство ви-

наги ме е привличало и когато научих за по-

зицията на продуктов мениджър в Tesy, не 

се поколебах да кандидатствам. Още пове-

че че за мен тази позиция е естествено над-

граждане на маркетинговите умения и стра-

хотна възможност да се научи нещо ново и 

интересно.

Моите задачи и отговорности
Работата на продуктовия мениджър е мно-

го динамична и дневните задачи зависят от 

това на какъв етап е развитието на проекти-

те, по които работим. С цел да ви дам по-яс-

на картина какво точно работя ще ви разка-

жа какви са етапите, през които минава ус-

пешната реализация на един проект.

Условно всичко започва с проучване и 

анализ на пазара. Това е непрекъснат про-

цес, защото, от една страна, проучваме 

нуждите от нови продукти, а от друга, как 

се възприемат вече съществуващите моде-

ли. Разбира се, внимателно следим и как-

во прави конкуренцията – българските, но 

най-вече международните компании, защо-

то основната част от нашата продукция се 

реализира на външни пазари, а и като чет-

въртия по големина производител на бой-

лери в Европа основната ни конкуренция са 

най-големите чужди брандове.

След като научим какво искат хората, 

трябва да отговорим на техните очаквания 

и да разработим продукт, който не само ще 

реализира продажби на даден пазар, но и ще 

има потенциала да го завладее. Тук започ-

ва работата с инженерите, специалистите по 

индустриален дизайн, търговците и много 

други екипи. Всеки от тях отговаря за оп-

ределени компоненти от бойлера, а коор-

динацията на работата им минава през про-

дуктовия мениджър.

След като имаме тестван и одобрен про-

дукт, започва работата с маркетинг еки-

па. Моята задача е да им „преведа“ тех-

ническите характеристики на разбираем 

език, за да могат те правилно да комуни-

кират предимствата на нашите модели към 

клиентите.

В задълженията ми влиза и представя-

нето на новите ни продукти пред ключови 

клиенти, партньори, дистрибутори и инста-

латори на продуктите на Tesy. Това е изклю-

чително интересна част от работата, защо-

то при тези презентации се срещаме с мно-

го различни хора, от които винаги получа-

ваме добра обратна връзка за нашите про-

дукти и решения.

Нужните умения и опит
Добрият продуктов мениджър трябва да е 

добър анализатор и да няма тайни в разчи-

тането на големи бази данни или на под-

робни маркетингови проучвания. Той тряб-

ва и да е страхотен комуникатор и да може 

да предаде синтезирана професионална ин-

формация на различни екипи. След това 

идват и мениджърските умения, защото, 

когато се завърти колелото за реализация 

на проекта, някой трябва да следи всички 

елементи на машината да се движат в син-

хрон и да се намеси при най-малкото откло-

нение. Това означава, че продуктовият ме-

ниджър трябва да бъде екипен играч.

Накрая, но не на последно място, тряб-

ва и да сме много добри презентатори и да 

можем да представим новите ни проду-

кти пред различни аудитории - колеги, 
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настоящи и потенциални клиенти, парт-

ньори и инсталатори.

Моите предизвикателства
Вече споменах някои от основните предиз-

викателства като събиране на нужната ин-

формация и координацията на много еки-

пи. Но има и още. Например да направиш 

модела възможно най-удобен за ползване от 

хората. В основата на това стои много про-

учвателна и развойна работа. Трябва да ре-

шим дали да е с едно или две копчета, как 

да изглежда панелът за управление, в какви 

цветове да са светлинните индикатори, как-

во покритие ще е най-подходящо, колко да е 

дебела изолацията и милион други детайли.

И докато търсим най-доброто решение 

на тези въпроси, трябва да се съобразим 

и с възможностите на производството ни. 

Защото дори и да сме измислили решение, 

което ще промени пазара, ако не можем да 

го произведем с качеството, което хората 

очакват, по-добре е идеята да остане за реа-

лизация в бъдещето.

В крайна сметка целта е да разработиш и 

предложиш на пазара по-добър продукт. И 

това не е свързано само със страхотни тех-

нически характеристики, а с цялостно усе-

щане. В Tesy искаме да променим мислене-

то за бойлерите като „голямото бяло нещо 

в ъгъла на банята“ и да покажем, че това е 

високотехнологичен продукт, който прави 

живота ни по-добър. Затова се стремим да 

сме винаги в крак с най-модерните техноло-

гии и да ги предоставяме на нашите клиен-

ти. Сред последните новости в нашите уре-

ди са управление през интернет и „умен“ ре-

жим на работа, което означава, че нашите 

бойлери се самообучават и работят само то-

гава, когато имате нужда от топла вода, като 

по този начин ни спестяват време и пари.

Друго предизвикателство е непрекъсната-

та необходимост от обучение и повишаване 

на знанията. Светът е динамичен, нагласите 

и потребностите се променят и човек тряб-

ва непрекъснато да се развива.

Моето удовлетворение
Аз съм от щастливците, които работят това, 

което ги радва и което винаги са искали. В Тех-

ническия университет 5 години учих на тео-

рия как се случва едно реално производство, 

а сега имам възможност не само да го видя, но 

и да участвам във всеки етап и процес. В тази 

връзка огромно удовлетворение ми носи това, 

че виждам идеите си реализирани.

Страхотно е, че имам възможност да съм 

част от високотехнологично производство, 

каквото малко хора могат да видят през ка-

риерата си. Още по-хубаво е, че Tesy про-

дължава да инвестира и да модернизира и 

разширява производството.

Заплатата
По принцип всяка компания има различна 

политика по отношение на заплатите. В Tesy 

стартовото заплащане зависи от фактори 

като натрупан до момента стаж, професи-

онален опит, образование, допълнителни 

знания и т.н. Разбира се, с течение на вре-

мето и при показани добри резултати въз-

награждението се повишава.

Моите източници на информация
За съжаление при нас няма учебник и на-

ръчник с конкретни стъпки. Затова основ-

ният ми източник на информация са лич-

ните ми наблюдения и информация от ко-
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легите, които отговарят за различните па-

зари. Част от работата ни е да посещаваме 

различни изложения, форуми и конферен-

ции, за да следим последните новости и тен-

денции на развитие.

Моите планове за развитие
Плановете ми са в следващите години да 

продължа да се развивам в Tesy. Имаме 

суперинтересни проекти, от които мно-

го искам да бъда част. Освен това разра-

ботването на нови продукти е вълнуващо 

преживяване.

А ако ме питате какъв е продуктът, чия-

то разработка мечтая да ръководя, отгово-

рът е - искам бойлери Tesy да са на Между-

народната космическа станция или на пър-

вото селище на Марс. За това ще ни трябва 

малко съдействие от г-н Илън Мъск, но ми-

сля, че може да се уреди, защото и нашата, 

и неговата компания са супериновативни.

Моят съвет към бъдещите 
специалисти
Когато човек е в началото на кариерата си, 

може да не е 100% сигурен с какво иска да 

се занимава и какво би му донесло удовлет-

ворение. За младите хора е важно да зна-

ят, че дори в даден момент да не се чувст-

ват съвсем на място, където и да са, с какво-

то и да се занимават, то може да им донесе 

само позитиви в бъдеще. Всяко ново нещо, 

което научават, всяко предизвикателство, с 

което се сблъскват, са част от т.нар. трупане 

на опит. Ето защо не трябва да се отчайват 

или примиряват, а да търсят, да се усъвър-

шенстват и да рискуват, защото само така 

ще имат шанса да попаднат на правилната 

за тях кариера. �

  аналитично мислене
  иновативност
  отлично познаване на 
характеристиките на 
продукта, за който 
отговаря

  отлично познаване на 
местните и международните 
пазари

  отлично познаване на 
дейността на конкуренцията

  работа с големи бази 
данни и разчитане на 
маркетингови проучвания

  отлични комуникационни 
умения

  работа в екип и лидерски 
качества

  добри презентационни 
умения

Търсени умения
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Светът на криптовалутите е огромен и расте с безпрецедентни темпове. Само в рамки-
те на 2017 година средствата, вложени във виртуални пари, набъбнаха лавинообразно от 
17.7 млрд. долара в началото на януари до 574 млрд. долара в края на годината. Броят на 
на търгуваните различни „алткойни“ - тоест всички останали криптовалути, появили се 
след биткойн - пък нарасна от 617 до 1335. 
Възможността да се инвестира в криптовалути най-напред привлече хората, които по-яс-
но разбират за какво става дума – математици, IT специалисти, програмисти, за които 
криптиране, блокчейн и peer-to-peer плащания не са нещо невероятно. И въпреки че преоб-
ладаващата част от маститите представители на добрия стар сериозен финансов сектор 
нееднократно наричаха биткойн, а и останалите криптовалути  балон, от който всички 
болезнено ще загубят“, все повече и повече търговци (често наричани и с английската дума 
трейдъри) на пазарите за валута (или т.нар. форекс пазари), суровини и акции започваха 
да обръщат внимание какво се случва в паралелната вселена на блокчейн валутите. Особено 
като се има предвид огромната променливост, или казано на „финансов“ език - волатил-
ност, и скоковете нагоре или надолу на цените при тях, както и че всичко това се случваше 
на фона на сравнително скучната година за търгуване на конвенционалните активи. Как-
ви обаче са особеностите при търговията на криптовалути и може ли всеки бързо да запо-
чне да печели по една годишна заплата на месец с нея ни разказва Александър Алтънбашев, 
който отскоро вече е посветил цялото си време на онлайн борсите за криптопари.

търговец на криптовалути

Николай Нейчев
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александър 
алтънбашев, 

търговец на 
криптовалути
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Моята професия
Не знам дали има официално такава профе-

сия – търговец/трейдър на криптовалути, но 

предполагам, че вече има доста хора, които 

се занимават с това. Най-общо казано, това 

е търговия, подобна на всеки друг актив – 

на пръв поглед не се различава дали ще тър-

гуваш с акции или суровини на електронна 

платформа за търговия – същото е и с крип-

товалутите. Този пазар обаче има специфики, 

тъй като е много по-волатилен и трябва пове-

че да се внимава, тъй като има проекти, които 

са, меко казано, рискови. Трябва да знаеш кой 

стои зад тях – може да се окаже, че даден про-

ект за криптовалута стартира с голяма реклама 

и маркетингово позициониране, днес в него се 

влагат милиони, а от утре тази валута не съ-

ществува. Новият брой проекти е огромен и 

както при някои има голям потенциал, така 

огромната част от тях крият подобни рискове.

Тази професия е перспективна, защото 

всички проекти, свързани с блокчейн и крип-

товалути, са нови технологии, които ще се раз-

виват в бъдеще. Например биткойн е на паза-

ра от 2009 г., но вече има много по-нови валу-

ти с по-усъвършенствани софтуер и възмож-

ности. Вече и големи корпорации се насочват 

към този вид бизнес, като тях повече ги инте-

ресува технологията, която стои зад валутите. 

Технологията тепърва ще навлиза в бита, на-

пример има валути, които спомагат за между-

банков трансфер, има анонимни валути, кои-

то са интересни за хора, които искат незабеля-

зано да преместват капитали, и други, които 

предлагат т.нар. смарт контракти върху блок-

чейн технологията. 

Моето образование 
Аз съм икономист по образование, завършил 

съм „Прогнозиране и планиране“, а след това 

и „Бизнес администрация“ в УНСС. Но, общо 

взето, винаги съм работил като IT специалист 

и имам различни сертификати за тази работа 

– на Sisco, който е за мрежи, занимавал съм се 

със C++, с PHP и други компютърни езици. 

Това ми помага, защото ми позволява да си 

пиша помощни програми, които ми помагат 

за трейдинга. Те представляват различни ви-

дове аларми, които следят курсовете и ми из-

пращат известия на смартфона. 

Моят път дотук
Тъй като винаги съм се интересувал от техно-

логиите, от 2010 г. работя като IT специалист 

– бил съм системен администратор, бил съм 

технически съпорт в HP дълго време, след това 

съм работил и като QA. Именно любовта ми 

към технологиите ми откри криптовалутите, 

проучих ги, стори ми се интересно и през 2012 

г. се запалих и започнах първоначално да ги 

придобивам, а след това и да търгувам. В един 

момент напуснах работа, като допреди 4 месе-

ца съвместявах трейдърството с работа. Доте-

жа ми, тъй като трябва да се става много рано, 

а и успявам да изкарвам достатъчно, че да мога 

да си позволя да се занимавам само с това. 

Александър Алтънбашев се занимава с 

криптовалути от 2012 г., като от половин 

година търговията с тях вече е основното 

му занимание. В момента води и обучи-

телни курсове по темата. По образование 

е икономист. Завършил е „Прогнозиране 

и планиране“, а след това и „Бизнес адми-

нистрация“ в УНСС. Кариерата му обаче е 

основно в IT сектора. Бил е системен ад-

министратор, технически съпорт в HP, а 

впоследствие и QA специалист.
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Моите задачи и отговорности
Организацията на деня ми много зависи от 

състоянието на пазара. Когато има големи 

вълнения, ми се налага да ставам много рано. 

В момента най-силният пазар е в Южна Корея, 

а той стартирана към 3 ч. през нощта българ-

ско време. И когато има много движения, за-

почват да пищят алармите, аз трябва да стана, 

за да преценя ситуацията. Обикновено тенден-

цията е към 9 часа да стартира европейският 

пазар, който продължава тенденцията, старти-

ра на изток. Към 16 ч. отваря и американски-

ят пазар и, общо взето, 24 часа има някакво 

движение. А тази борса няма събота или не-

деля, няма ден и нощ, така че, общо взето, ко-

гато човек се занимава с това, голяма част от 

времето му е ангажирано и трябва да е готов 

на тези жертви – да реагираш, но и да вземаш 

адекватни решения. Но ако има възможност, 

почивам през деня, отделям време и за физи-

чески тренировки, като се опитвам да поддър-

жам нормален начин на живот. 

Умения и опит
За съжаление за хората, които влизат непод-

готвени и не са търгували с някакъв друг актив 

– например акции и валути – за тях ще е труд-

но, тъй като няма как да направят реална пре-

ценка кога да влязат на пазара. Последните ня-

колко месеца има голям „хайп“ - всеки иска да 

купи, без въобще да знае какво се случва и без 

подготовка. Но текущата цена може да е мно-

го висока, на мен ми беше ясно, че този пик 

от 20 000 долара, достигнат в края на минала-

та година, ще се издъни, както и стана точ-

но преди празниците. Тоест предишен опит 

от трейдинг би бил полезен. Човек трябва да 

е търпелив, за да можеш да изчакаш правил-

ния момент да влезеш на пазара, тоест когато 

има корекция надолу. Когато има пик, влиза-

нето е много рисковано – да, този пик може да 

продължи, но шансът цената да се коригира е 

доста по-голям. Масовата заблуда е, че нещо, 

което за една година е поскъпнало 14 пъти, 

ще продължи да расте вечно. Но такъв пазар 

няма, рано или късно прави корекция, а кога-

то тя дойде, обикновено настава паника на па-

зара и се отбелязват големи загуби. Това е осо-

бено характерно за криптовалутите, при кои-

то дневен спад от 40% не е нещо необичайно. 

Освен търпение трябва да си доста отдаден, 

тъй като ти отнема почти цялото време. Тряб-

ва и да си хладнокръвен. Когато тече корекция, 

аз купувам, но докато тя тече, няма как да знам 

къде е дъното. Виждам, че губя пари, но кога-

то предварително съм направил анализ и съм 

сложил ордери на стъпки, си следвам страте-

гията и не се поддавам на паника и емоционал-

ни решения, които са най-лошият съветник. 

Моето удовлетворение 
Когато в края на деня видя, че имам успех – 

дори и да не е чисто финансов, а просто, че 

съм успял да следвам стратегията си и че съм 

успял да предвидя правилно движенията в 

цената. 

Доходът 
В рамките на един месец може да се постигне 

и доста над годишната ми заплата като IT спе-

циалист. Разбира се, зависи с какви пари игра-

еш, тоест тук няма горна граница, но същевре-

менно е възможно и нищо да не изкараш. На-

пример съвсем в началото стартирах с 5000 лв., 

с които си купих машини за „копаене“ на бит-

койн. По-късно изтеглих кредит – вече по-се-

риозни пари, с които и започнах да търгувам. 

По-късно видях, че няма как да съвместявам 

трейдърството с другата си постоянна работа, 

и напуснах. Сега съм самоосигуряващ се и в 
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края на годината си плащам данъци на реали-

зираните печалби. Това са основните разходи, 

при повечето борси няма абонаментни такси 

или други подобни разходи, единствено за из-

вършването на самите транзакции. 

Моите планове за развитие
Започвам да провеждам обучителни курсове. 

Правя го предимно защото се надявам това да 

ми донесе нови контакти и да съм полезен на 

някого. Иначе до края на годината се надявам 

този балон да се надува – въпреки че хората 

се плашат и аз вярвам, че състоянието на па-

зара на криптовалути е балон, защото цени-

те наистина са космически. Преди една годи-

на не съм предполагал, че ще достигнат та-

кива висоти. Но когато вкарваш пари, които 

наистина можеш да рискуваш и да си позво-

лиш да загубиш, човек надали ще е на нула, 

защото тук е почти невъзможно да загубиш 

абсолютно всичко, но все пак идеята е човек 

да спечели. Отделно от това аз разработвам 

една платформа за трейдинг, не като налич-

ните в момента у нас онлайн чейнджове. Пре-

ди години още имах идеята да създам подо-

бен инструмент, но тогава не успях да намеря 

финансиране. Сега има по-голям шанс, защо-

то повече се чува и коментира относно крип-

товалутите, така че, предполагам, ще има по-

вече интерес и повече кандидати да се реали-

зира подобен проект. Ще е хубаво, ако може 

да се организира подобно нещо, защото така 

ще се избегне разправията с изпращането на 

пари в чужбина.

Моите източници на информация
За по-необичайните алткойни гледам пър-

во какъв е проектът чисто технически. Пре-

глеждам white paper-а му - това е един вид про-

спект, в който се описва каква ще е тази „мо-

нета“, какво ще е приложението й, как ще ра-

боти, какви цели си поставя, какви проблеми 

може да реши и какви са техническите специ-

фики. Също търся какво ще даде като соф-

туер. След това преценявам какви хора стоят 

зад него – дали имат договори с големи компа-

нии, или дадена определена личност или голя-

ма организация ги подкрепя. Проверявам на 

кои борси се търгува – те също трябва да са до-

казани и на тях да се осъществяват ежедневно 

големи обороти. 

Също така правя си технически анализ, 

фигури на графиката, числа на Фибоначи, 

вълновия принцип на Елиът, анализ на но-

вините и как те биха се отразили на цени-

те. Преди една година си търсех евтина, все 

още развиваща се валута, в която да инвес-

тирам. Бях се насочил към Ripple, който то-

гава беше на цена от половин цент. Видях, че 

са много сериозна организация, регистрира-

на в САЩ, и целят да заменят SWIFT систе-

мата на банките, сключиха договори с япон-

ски банки, банката на Абу Даби, банката на 

Англия, обявиха три месеца предварително, 

че ще започнат тестови плащания. С тези се-

риозни партньорства, стабилна технология и 

документирано развитие на валутата цената 

й тръгна нагоре. �
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Дори и биткойн наистина да се окаже балон, а цената му да намалее 100 пъти, огромен 
брой хора са категорични, че технологията, която стои зад него – блокчейн – има огро-
мно бъдеще. Тя комбинира няколко вече познати технологии – peer-to-peer свързването, 
познато от торент файловете, и криптирането. Peer-to-peer технологията осигурява де-
централизация, а криптирането гарантира сигурността на услугата и създава възмож-
ност за споделяне на информация и документи, които не се съхраняват в сървърите само 
на един субект и така не може да се фалшифицират. По своята същност блокчейн е про-
грамен метод, който позволява сигурно запазване на информация в регистри, управлява-
ни от онлайн общности. Членовете на мрежата споделят, проверяват и потвърждават 
информацията чрез своите компютри без необходимост от централен сървър или база 
данни. Нито един потребител – участник в блокчейн мрежата, не контролира информа-
цията или пък я използва самостоятелно - членовете трябва заедно да удостоверят точ-
ността на данните, преди те да се добавят към съвместно притежаваното хранилище.
Блокчейн добавя и нови възможности към средата, като например т.нар. умни договори, 
които дават възможност за автоматизиране на процесите и отношенията между по-
требителите. Тя например може да бъде изключително полезен инструмент за развитие 
на „икономиката на споделянето“. Ако човек иска да отдаде свободния си апартамент 
под наем, той може сега да направи това чрез посредник, като Airbnb например, но в бъ-
деще това ще може да става директно чрез блокчейн услуги. 
Всъщност специалистите, които се занимават с разработването и поддържането на 
блокчейн технологията, на практика са софтуерни инженери, които имат тази по-
специфична специализация. Към момента обучението в това направление все още не е 
структурирано. Поради тази причина се акцентира на самоообучението чрез търсене на 
материали в интернет, срещи с по-напреднали специалисти, принципа на експеримен-
тирането и пробите.

блокчейн специалист

Николай Нейчев
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емил стоянов, 
софтуерен инженер в ReCheck



Моята професия
Професията ми е софтуерен инженер, как-

то на хиляди колеги в България, но функ-

цията, която в момента изпълнявам в ком-

панията ReCheck, е архитект децентрали-

зирани приложения. Софтуерните инжене-

ри се сблъскват всеки ден с различни пре-

дизвикателства, за които често се налага да 

се набавят необходимите знания на момен-

та. И при мен това не е изключение, особе-

но когато говорим за нови течения в про-

ектирането на системи и технологии като 

blockchain. Такива радикално нови подхо-

ди и технологии поставят на изпитание ус-

тановените принципи за разработка и изоб-

що подхода към изпълнението на привидно 

прости задачи. Затова често освен програ-

мирането на софтуерните инженери като 

мен им се налага да планират, да изследват, 

да анализират и да вземат архитектурни ре-

шения, а не само да кодират програми, или 

да бъдат т.нар. програмисти или дори „ко-

дери“. Комплексът от знания, критичност-

та и необходимостта от чисто човешки под-

ход в изпълнението на модерни, децентра-

лизирани, blockchain базирани системи да-

ват индикациите, че професията ще е перс-

пективна за близкото десетилетие или дори 

две. Аз препоръчвам тази насока за профе-

сионален растеж на хора, които имат жела-

ние да се развиват скоростно, да учат в дви-

жение и да придобиват практически уме-

ния в области, където иновацията е клю-

чов елемент. От опит мога да заявя, че най-

важният критерий за това дали човек би ус-

пял с тази професия е желанието за разви-

тие и страстта към цифровите технологии. 

Моето образование 
Защитих докторска дисертация към Уни-

верситета в Щутгарт, но не мисля, че акаде-

мичната степен, било то магистър или ба-

калавър, предпоставка за повече способно-

сти в тази професия. Ставал съм свидетел 

на скоростно развитие на хора, решили да 

се гмурнат в софтуерното инженерство, а 

образованието им да е в тотално друга об-

ласт, примерно филология. От друга стра-

на, новите технологии от класа на blockchain 

и течения като тези за децентрализация на 

информацията и системите нямат нищо 

общо с изучаваните до момента подходи и 

средства за изпълнение на софтуер. В този 

случай човек трябва да разчита на собст-

вените си умения за намиране на инфор-

мация в интернет, да се среща с хора с по-

добно мислене и предизвикателства, да 

Емил Стоянов е опитен софтуерен инже-

нер с над 15 години опит в разработката 

на академични и бизнес проекти. Той е за-

щитил докторантура по софтуерна архи-

тектура за дистрибутирано продуктово 

развитие в Университета в Щутгарт като 

съвместна разработка с концерна „Симе-

нс“. От 2015 година Емил Стоянов се фо-

кусира върху изследване на блокчейн тех-

нологията и програмиране на собстве-

ни прототипи. Първата му разработка е 

ETHIDENT.COM - блокчейн услуга за ре-

гистрация и валидиране на данни за иден-

тичност върху Ethereum блокчейн. В края 

на 2016 г. Емил Стоянов работи по своя 

стартъп ReCheck.io - мобилно приложе-

ние, което предлага лесен и удобен дос-

тъп до блокчейн технологията за регис-

трацията на продукти, добавяне на факти 

и прехвърляне на собственост.
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експериментира и да пробва да прилага на-

ученото в реални проекти. Отново за мен 

желанието за развитие и страстта за съпри-

частност в развитието на новите техноло-

гии са решаващи за това как човек ще се 

развие като софтуерен инженер. Все пак не-

обходимо е да се отбележи, че владеенето 

на английски език е критично, тъй като на-

личните материали, например ръководства, 

спецификации и други, са изцяло достъп-

ни на английски език и по-трудно достъп-

ни на други езици. 

Моят път дотук 
Не съм се занимавал професионално с нещо 

по-различно от софтуерната разработка. 

При мен нещата се очертаха сравнително 

рано, когато бях в 8 клас. Тогава бях зап-

ленен от възможностите на персоналните 

компютри и някак естествено ми се зароди 

желанието за програмиране. Имах и къс-

мета родителите ми да ми повярват и да ме 

подкрепят дори и в най-трудните години, 

финансово погледнато. А когато една страст 

бъде подкрепена в правилния момент, из-

глежда, тя остава вечна. В последните годи-

ни почнах да чета и да се увличам по идея-

та за децентрализирани системи, например 

blockchain базираните решения, и това на-

мери приложение в продукта, развиван от 

ReCheck. За мен това е съществено нов етап 

в професионалното ми развитие и затова с 

нетърпение гледам напред. 

Моите задачи и отговорности 
В ежедневието ми се налага да вземам най-

вече технически ориентирани решения 

във връзка с принципите и технологични-

те особености на blockchain като фундамент 

на една система. Също консултирам екипа в 

тази връзка. Нерядко ми се налага и да про-

грамирам – нещо, което ми доставя огро-

мно удоволствие.

Нужните умения и опит 
За ефективно насочване на енергията от 

страстта към технологиите са необходими 

най-вече упоритост, внимание и много чес-

то творческа мисъл. Често сравнявам про-

грамирането с художественото изкуство, 

защото в ежедневието на софтуерните ин-

женери им се налага да вложат лична ви-

зия как дадена задача ще бъде изпълнена и 

ако поговорите с тях, несъмнено ще чуете 

неща от сорта „елегантно решение“, „кра-

сива конструкция“ и др. Опитът е от зна-

чение в случаите, когато трябва бързо да се 

сформира работещ прототип, а когато да-

дена технология е ядрото на една система, 

опитът с тази технология определя до го-

ляма степен и качеството и скоростта на 

изпълнение.

Моите предизвикателства
Част от чара на тази професия е, че вина-

ги има редица предизвикателства за реша-

ване. Една от по-предизвикателните зада-

чи, с която се сблъсквам, е извличането на 

смислени изисквания за системата, които 

да отговарят на нуждите на клиентите или 
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потребителите й и в същото време техно-

логично да бъдат реализируеми. Как този 

процес протича зависи от това дали раз-

вивате продукт за масово потребление или 

продукт със специални функции. Допълни-

телно подходът с реализация на blockchain 

като фундамент създава неочаквани поня-

кога предизвикателства, при които се нала-

га и използването на значителна доза им-

провизация на момента. Впоследствие не 

по-малко предизвикателство е потребител-

ските или клиентските изисквания да бъдат 

отразени като задачи и процеси в работата 

на екипа софтуерни инженери. 

Моето удовлетворение 
Казват, че ако си харесвате професията, 

никога няма да ви се наложи да работите. 

Мога да сравня удоволствието от работата 

си като това да решавате всеки ден пъзели и 

това да ви прави щастлив. И донякъде мога 

да кажа, че е наистина така – удоволствие-

то от решението на дадено техническо пре-

дизвикателство носи много положителни 

емоции. Няма нищо по-приятно от това да 

видите резултата от работата си в действие 

– софтуер, който успешно се използва от по-

требителите и им носи реална стойност.

Заплащането 
Често стартовото заплащане в IT сектора 

се приема за по-високо спрямо професии в 

другите сектори на заетостта. И то зависи 

често от това кога стартира работата – на-

пример качто стаж, като младши специа-

лист или като по-опитен служител. С нат-

рупването на опит всеки служител става и 

по-важен фактор в изпълнението и под-

дръжката на проектите, в които участва, 

така че това неминуемо рефлектира и в за-

плащането. Различните фирми имат раз-

лични политики по въпроса за преоценка-

та на работното възнаграждение, но по мое 

наблюдение често се среща схемата за 3- или 

6-месечно преразглеждане.

Моите планове за развитие 
В работата си като софтуерен инженер, а 

и като екипен ръководител забелязвам, че 

често ми се налага да прилагам знания от 

различни области, включително и финан-

си. Поради тази причина освен развитие-

то в посока на проектно управление за мен 

е важно и обогатяването на знанията в по-

широк аспект. Посещавал съм курсове как-

то по финанси, така и по проектно упра-

вление, но се информирам и за проблема-

тиката на клиентския бизнес. Това ми дава 

повече увереност и разбиране при прегово-

ри и при извличане на клиентските изиск-

вания. Тъй като упражнявам дейността си 

като съосновател, смятам, че е важно, и се 

стремя в плана си за развитие да включвам 

комплексни умения като бизнес управление 

и стратегии за растеж.

Моите източници на информация
Основният ми източник на информация е 

списък сайтове с информация в областта 

на технологиите, както и често напоследък 

ми се налага да преглеждам специализира-

ни blockchain издания. Оказва се, че хора-

та, които следвам в Twitter, са също доста 

ценен източник на профилирана информа-

ция. Това е и причината да ползвам Twitter 

– мога да си избера кои хора генерират по-

лезно съдържание сравнително бързо и без-

болезнено. Не на последно място са и изда-

ния като „Капитал“ и журнали в областта 

на иновациите и фирменото управление. �
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Имаме една добра и една лоша новина. Да започнем с добрата – .NET програмист е една от 
най-търсените професии в България в момента. Много технологични компании потвърж-
дават, че поне през следващите няколко години ще имат нужда както от широкоспектър-
ни или Full Stack специалисти, така и от по-тясно специализирани такива и по-конкрет-
но JAVA и .NET разработчици. А коя е лошата? Че както с всяка друга професия, и в този 
случай няма да стане бързо. Ако искате да просперирате в това поприще, трябва да поло-
жите доста усилия, да се подготвите за сериозно учене и да се настроите за непрекъснато 
самообучение, понеже технологиите постоянно се променят и обновяват. За да положите 
основата, която ви е необходима за начален старт, ще са ви нужни средно 2 години. Така че 
въоръжете се с търпение и упоритост. 
Но какво е .NET? Това е софтуерна рамка, разработена от Microsoft, която може да има най-
разнообразни приложения. Тя играе ключова роля в стратегията за развитие на технологич-
ния гигант, който цели повечето нови приложения за Windows да бъдат основани на .NET 
фреймуърк. Всеки специалист в тази област трябва да умее да използва езиците VB.NET 
и/или C#. Допреди известно време VB.NET беше по-популярният, но откакто Microsoft за-
почна да промотира своя MVC фреймуърк (от англ. Model-View-Controller – модел-изглед-
контролер), C# езикът стана по-разпространен. Поради тази причина .NET програмисти-
те могат да бъдат опитни в един от двата или най-добре и в двата езика. От техническа 
гледна точка всеки от двата езика изпълнява еднакви функции в .NET, така че често пъти 
кой от тях ще бъде използван зависи от личните предпочитания и умения на специалиста.
Във всички случаи добре подготвеният .NET разработчик трябва да може да работи с поч-
ти всички аспекти на платформата, в това число представяне, скалируемост, сигурност и 
тестване. Този вид програмисти са способни да използват .NET, за да изграждат уеб при-
ложения и услуги, мобилни приложения за iOS, Android и Windows Phone, сървърни (back-
end) приложения, приложения с бази данни, приложения за cloud среда, 3D графики, както 
и компютърни игри. Допълнителните познания на Mono софтуера се смятат за предим-
ство, тъй като комбинацията .NET и Mono позволява включването на дори още по-голяма 
гама от платформи и операционни системи, като например Linux, Solaris, Mac OS, BSD 
и др. Нерядко се случва компаниите да търсят .NET специалисти, които да отстраняват 
бъгове в съществуващо приложение. Затова успешният разработчик трябва да знае какво е 
необходимо както за изграждането на ново приложение, така и за премахване на грешки и 
дебъг във вече работещо такова.

.net разработчик

Димитър Пижев
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слави йорданов, 
.NET дизайн лидер 
в технологичната 
компания Endava
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Моята професия
В момента съм лидер на .NET екипа на Endava 

в София. Освен това обаче съвместявам още 

няколко роли в компанията: технически кон-

султант и архитект по проекти, коуч за кари-

ерно развитие, както и ментор и лектор в ста-

жантската програма на Endava. 

Професията е перспективна, защото е част 

от вълнуващ и ужасно бързо развиващ се сек-

тор с неограничени възможности. Почти ня-

маш време да стоиш на едно място, постоян-

но трябва да се развиваш и учиш. А .NET тех-

нологията е една от най-популярните през по-

следните години.

Моето образование
Завършил съм Стопанска академия „Д. А. Це-

нов“ със специалност, която обединява ико-

номическа и IT експертиза, т.е. мога да бъда 

свързващото звено между тези две сфери. Ос-

вен това притежавам различни сертификати 

от Microsoft. Огромна част от знанията си оба-

че съм придобил, самообучавайки се. В нача-

лото на кариерата си прекарвах по цели нощи 

- между 8 и 12 часа - в четене и упражнения. 

В днешно време човек има достъп до неогра-

ничени ресурси онлайн, което прави нещата 

значително по-лесни.

Моят път дотук
Най-вероятно много хора ще се познаят в мо-

ята история. В началото бяха компютърните 

игри. Няколко години след като започнах да 

играя, започнах да се чудя как точно се правят 

и това запали любопитството ми към софту-

ера като цяло. Е, не започнах да програмирам 

игри, но се впуснах в много други области на 

програмирането.

Моите задачи 
и отговорности
Основните ми отговорности са свързани с 

развитието на хората в .NET екипите. Посто-

янно следя новостите и актуалните тенден-

ции. Моята цел е екипите ни да имат достъп 

до най-съвременните технологии, а на база на 

новопридобитите познания да предлагаме на 

нашите клиенти най-подходящите за тях ди-

гитални решения.

Нужните умения и опит
Техническите умения безспорно са ключови. 

Със свободния достъп до източници на ин-

формация в момента един човек на 21 годи-

ни може да бъде изключителен специалист. 

Но не е само това. Трябва да имаш отдаде-

ност, любопитство и желание да се развиваш, 

да растеш всеки ден. Освен това с времето се 

развиват и меките умения, балансираност и 

способността да бъдеш свързващо звено меж-

ду бизнеса (клиентите) и техническото изпъл-

нение (програмистите).

Слави Йорданов започва кариерата си в 

IT индустрията като разработчик на соф-

туер. Преди да се присъедини към екипа 

на Endava, работи като старши .NET раз-

работчик в компании като Mag Studio, The 

Digital Property Group и ISDC. Завършил 

е бакалавърска степен по информатика и 

икономика в Стопанска академия „Д. А. 

Ценов“. Има и магистърска степен по ин-

форматика от Пловдивския университет 

„Паисий Хилендарски“.
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Моите предизвикателства
Динамиката, разнообразието от задачи, кои-

то трябва да се извършат. Синхронизацията 

на екипите и успешното доставяне на проек-

тите. Но точно тези предизвикателства ме ка-

рат и да се чувствам жив и постоянно в дви-

жение. Не ми е скучно.

Моето удовлетворение
Едно от нещата, които най-много ми харес-

ват, е възможността да обучавам и подпома-

гам развитието на хората, които започват ра-

бота в нашата област. Да виждаш как напред-

ват, учат, постигат резултати е страхотно.

Заплатата
Не е тайна, че стартовото заплащане в IT ин-

дустрията е доста добро, като го съотнесем 

към другите сектори в България. Освен това 

за хората, които полагат усилия, има възмож-

ности за динамично кариерно развитие. Но 

все пак заплащането се определя от знанията 

и уменията на всеки отделен човек. Съответ-

но заплатата се увеличава с натрупаните зна-

ния, умения и опит.

Моите източници 
на информация
Източниците са ужасно много, наистина не-

изчерпаеми. Няма да стигнат няколко чо-

вешки живота, за да прегледаш всичко, кое-

то понякога за любопитен човек може да е 

фрустриращо. В последно време основни-

ят източник на информация за технологии е 

Pluralsight. Също така https://channel9.msdn.

com, както и различни видове конферен-

ции за програмисти като DevReach, Microsoft 

Build, Microsoft Ignite.

Моите планове за развитие
Нашата компания има много възможности за 

развитие както в България, така и в чужбина. 

Цени се вътрешнофирменото израстване. И 

аз като моите колеги работя с кариерен коуч. 

С негова помощ сме начертали моето бъде-

що развитие. Следващата стъпка за мен е из-

растване към позиция ръководител на звено 

и работя, за да подобря необходимите ком-

петенции и да се подготвя добре за заемане-

то на тази роля. 

Моят съвет към бъдещите 
специалисти
Да останат любопитни. Да запазят енергия-

та си. И да не забравят да са отговорни все 

пак. Да използват всяка възможност да взи-

мат знание от хората около тях и да споде-

лят знание с хората около тях. Това е нещо 

като вселенски принцип, който прилагаме в 

Endava и който ме кара да се чувствам наис-

тина добре. �

  технически умения, свързани 
с .NET технологията

  комуникативност
  бизнес умения и работа с 
клиенти

  отдаденост
  любопитство
  желание за развитие и 
самообучаване

Търсени умения
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Осемдесетте бяха годините на дисковите операционни системи (DOS), флопитата, дис-
кетите, простите компютърни команди „да“/„не“, двуцветните екрани с кодове. През 90-
те Microsoft Windows влезе в историята на компютрите с въвеждането на неща, които днес 
приемаме за даденост, като отварянето на няколко прозореца, икони, падащи менюта, по-
яви се и мишката. В края на миналия век и началото на новия мобилните технологии ста-
наха масови, а Internet пространството се превърна в неразделна част от живота ни. Днес 
актуалното в света на технологиите са виртуалната реалност (Virtual Reality, VR), доба-
вената реалност (Augmented Reality, AR), гласовите команди, чатбот приложенията. По-
соката е повече от ясна - търсят се по-ефективни начини за взаимодействие между хората 
и технологиите, така че да използваме възможностите на последните и да направим жи-
вота си по-лесен, приятен, интересен и дори по-забавен.
В тази технологична революция чатботовете не само са едно от междинните звена, но и 
едно от основополагащите в общуването човек - машина. Шансът вече да сте провеждали 
„разговор“ с бот е доста голям. Ботовете са част от Facebook страниците на много компа-
нии, с бот можете да си говорите и докато поръчвате такси, избирате банков продукт, за-
пазвате си час за лекар, резервирате хотелска стая, търсите информация от някоя медиa 
и т.н., и т.н. И прогнозите са, че все по-масово ще се използват в сферата на електронна-
та търговия, финанси, здравеопазване, маркетинг и реклама и всеки друг сектор, който е 
свързан с контакт с хора. Причината - чатботовете помагат на компаниите да пестят 
ресурси - пари, човешки труд, време, и при това да предлагат по-бързо и качествено обслуж-
ване. При това програмите се развиват, самообучават и стават все по-близки до нуждите 
и начина на общуване между хората. 
Ако искате да бъдете част от бъдещето на технологиите и да разработвате и усъвършен-
ствате подобни приложения, трябва да се насочите към обучение в сферата на информа-
ционните технологии и математиката. Нужно е да навлезете в света на програмирането 
и по-конкретно на езици като Java Script или Python, работата с бази данни, машинното 
обучение (machine learning). Владеенето на английски език е задължително с оглед на това, 
че ако искате да бъдете добър специалист, трябва непрекъснато да сте в крак с новостите 
и да се самообучавате, а поне на този етап английският все още е най-широко използвани-
ят език за споделяне на знание.

чатбот разработчик

Дарина Черкезова
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иван атанасов, 
софтуерен архитект в Progress
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Моята професия
Ролята на разработчика на чатбот приложе-

ния ще навлиза все повече в днешния диги-

тален свят. Това са хората, които ще свържат 

двата свята - стария с познатите ни екрани и 

менюта и новия, в който използваме естест-

вен език, глас или други визуални елементи 

като изображения и емотикони. 

Програмистът по разработка на чатбот 

приложения разработва компютърен софту-

ер, който може да говори автоматично с кли-

енти,  създавайки усещането, че е истински 

човек. Това спестява необходимостта от кон-

кретен служител, който да отговаря на кли-

ентските запитвания или да пренасочва тех-

ните заявки. Чатбот приложенията са подхо-

дящи за много индустрии, сред които здраве-

опазването и финансите. Възприемат се добре 

от потребителите заради леснотата да се „об-

щува“ с тях и ефективността им. 

Със сигурност бих препоръчал професия-

та на хората, които тепърва се ориентират в 

IT сектора. Вече виждаме как все повече ру-

тинни процеси се автоматизират, за да осво-

бодят време и ресурси на хората да се зани-

мават с по-сложни задачи. Това ще доведе до 

нуждата от повече разработчици не само на 

чатбот приложения, но и на решения, изця-

ло базирани на изкуствен интелект, работе-

щи и мислещи като човешкия мозък.

Моето образование
Завършил съм „Информатика“ в Икономиче-

ски университет - Варна. Ролята на универси-

тета е да те подготви за реалния живот, където 

учиш всеки ден, за да си успешен.  Смятам, че 

всяка специалност, свързана с програмиране, 

може да доведе до кариера като програмист 

на чатбот приложения. В момента има вече 

и много цялостни курсове, които също мо-

гат да дадат добра и стабилна основа. Важно 

е човек да е мотивиран и да проявява интерес 

към професията и технологиите. 

Моят път дотук
Преди да навляза в софтуерната индустрия, 

исках да работя като икономист или финан-

сист. Учителят ми по информационни техно-

логии в гимназията ме насърчаваше да про-

дължа образованието си в IT, което ме моти-

вира да уча програмиране в свободното вре-

ме - най-вече с четене на книги за алгоритми, 

бази от данни и мрежи по-късно. Впослед-

ствие бях приет в университета да уча ком-

пютърни науки и започнах стаж в компания 

като програмист на Delphi и .net 1.4. Там се за-

нимавах предимно с разработка на приложе-

ния на ASP.NET 2.0. След време постъпих в 

Progress (тогава още Telerik), където започнах 

да ползвам интензивно C# и ASP.NET. С тече-

ние на времето от компанията ми предложиха 

да стана главен софтуерен инженер, т.е. инже-

нер по техническата разработка на софтуерни 

продукти, отговарящ за развитието и качест-

вото на продукта, който с колегите разработ-

ваме. От март заемам позицията софтуерен 

архитект, която ми дава възможност за по-

голямо въздействие върху цялата продукто-

ва линия и съответно повече отговорности.

Иван Атанасов е софтуерен архитект в 

Progress. Той е част от екипа на Darvin.ai 

– иновативната платформа на компания-

та за автоматизиране на бизнес процеси 

чрез чатботове. Има 12 години опит в со-

фтуерната индустрия, повечето от които 

в Progress. Завършил е „Информатика“ в 

Икономическия университет във Варна.
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Mоите задачи и отговорности   
Разработването на чатбот приложения е как-

то всеки друг софтуер. Преминава се през 

различните фази на разработка: идея/зада-

ние, програмиране на заданието, тестване и 

валидиране на идеята с клиент. Специфич-

ното тук е, че се изискват доста познания за 

разработката на софтуер като: потребител-

ски интерфейс основно чрез текст, обработка 

и анализ на естествен език, логическо мисле-

не и използване на различни програмни ези-

ци и платформи. Продуктът, който разработ-

ваме – Darvin.ai, има различни компоненти 

и приложения, които създаваме на различ-

ни скорости чрез прилагане на непрекъсната 

интеграция и тестване на новите ни версии. 

Необходими умения и опит
Бих разделил уменията на две групи – тех-

нически и личностни. Техническите включ-

ват познаване на софтуерните платформи, с 

които се разработва чатботът, а личностни-

те - комуникативност, владеене на англий-

ски език, мотивация за постоянно развива-

не и самоусъвършенстване. Също много е 

важно програмистът да може да говори на 

бизнес език с колегите от бизнес екипите и 

да превключва на технически, когато е със 

своя екип. 

Моите предизвикателствата
Тъй като приложенията с изкуствен инте-

лект са още новост, често пъти има ситуа-

ции и сценарии, за които няма готово реше-

ние. Тук много помага логическото мислене 

и практикуването на решаване на проблем 

по изцяло нов подход.

Моето удовлетворение 
Това, което най-много харесвам, е, че работя 

с интересни технологии като изкуствен ин-

телект. Доскоро това бяха просто понятия от 

научно-фантастичните филми, а днес вече 

всяка организация може да се възползва от 

възможностите им. Интересно е да виждам 

как чрез нашата платформа Darvin.ai, както 

и чрез останалите продукти на Progress по-

магаме на нашите клиенти да автоматизи-

рат бизнес процеси, да ускоряват разработ-

ката на приложения и да бъдат най-добрите 

в своите индустрии. 

Заплатата 
Заплащането е над средното на пазара на 

труда. Както и при останалите професии, то 

се влияе от уменията, опита, индивидуално-

то представяне на всеки.  

Моите източници на информация 
Източниците на знание са много – от онлайн 

ресурси и книги до конференции и събития. 

Всеки ден следя сайтовете www.topcoder.

com, www.hackerrank.com, www.coursera.org 

и www.stackoverflow.com. �

  алгоритми и структури 
от данни

  функционални и обектно 
ориентирани езици за
програмиране 

  алгоритми за машинно 
самообучение

  алгоритми за разбиране 
на естествен език 

  английски език 
  работа в екип

Търсени умения
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Не е ли странно как понякога животът имитира изкуството? Помислете само - десетиле-
тия наред единственото място, където можехме да видим устройства за разпознаване на 
глас, беше в научнофантастични филми като “2001: Космическа одисея”, “Блейд рънър”, 
“Стар трек” и пр. И те изглеждаха толкова... sci-fi, че не можехме да предположим, че един 
ден ще бъдат част от ежедневието ни. И то до такава степен, че вече ги приемаме за даде-
ност и не ни правят почти никакво впечатление.
Благодарение на технологии като виртуалния личен асистент Siri на Apple, Alexa на 
Amazon или Cortana на Microsoft този вид иновации навлязоха в нова ера от развитието си. 
Те все повече се превръщат в естествен инструмент за взаимодействие с „умните“ предме-
ти на бита около нас и се очаква да проникват все по-дълбоко във всички аспекти на личния 
и професионалния ни живот през следващите няколко години. Затова и много софтуерни 
разработчици гледат на тази ниша като особено перспективна и се специализират в създа-
ването на точно такъв тип технологии. Растящият интерес към тях пък от своя страна 
ще подобри значително кариерните перспективи и търсенето и на други профили, като на-
пример учените, които изучават естествените езици. Защо? Защото технологиите ста-
ват все по-сложни и от тях ще се изисква да имат все по-широко (да не кажем близко до чо-
вешкото) разбиране на контекста на говорене с всичките му слоеве от значения.
Като цяло специалистите по гласови технологии трябва да имат добри познания в облас-
тта на обработката на звука, изкуствения интелект и компютърните науки. Опитът с 
обработката на статистически данни и моделирането, основано на роли, също са от съ-
ществено значение. В по-голямата си част платформите, базирани на гласово взаимо-
действие, се пишат на езиците C++ и Voice XML. Развиването на речта обаче е само част 
от нарастващата сложност на компютрите, пореден етап от тяхната еволюция. Всъщ-
ност способността на съвременните изчислителните системи за анализ и обработка на 
данни вече е толкова голяма, че те могат да правят неща, които допреди няколко години се 
смятаха за ексклузивна привилегия на хората. Занапред новите технологии ще интегри-
рат не само гласови модели, а все по-широка гама от човешките възможности за изразява-
не, емоционалност и интелект. Както се казва, в тази област sky is the limit, границата е 
небето. А вероятно и далеч отвъд него.

специалист по
гласови технологии

Димитър Пижев
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николай хабаров, 
софтуерен архитект 

в технологичната 
компания DataArt



Моята професия
Аз съм софтуерен архитект в глобалната 

технологична компания DataArt. Специали-

зиран съм в сферата на интернет на нещата 

и също така съм GD (Google Developer) екс-

перт. Разбира се, че това е професия с перс-

пектива. Съвременният човек е заобиколен 

от високотехнологични устройства, но тези 

устройства се нуждаят от разработчици и 

софтуерни инженери, за да функционират. 

Всяка година се появяват все повече и все 

по-разнообразни иновативни услуги и тех-

нологии, в това число и гласово активира-

ни. Дори и добре познати неща, като авто-

мобилите например, вече включват реди-

ца технологии, функции с гласови коман-

ди, автоматизирани процеси, а това няма 

как да се случи без разработчици.

Моето образование
По образование съм радиоинженер. Завър-

шил съм Техническия университет във Во-

ронеж, Русия. Във времето, в което ми пред-

стоеше да кандидатствам, нямаше много 

места, където да можеш да изучаваш ком-

пютърни науки и програмиране. Затова из-

брах специалност, която да е най-близка до 

това, с което исках да се занимавам. Изклю-

чително съм признателен на един от про-

фесорите ми. Той водеше курс по основни 

компютърни умения и по време на първата 

лекция попита всички в залата: „Здравей-

те, я ми кажете сега какво знаете за компю-

трите.“ След това започна да обяснява про-

стички неща и да задава разни въпроси, за 

да провери нивото на групата. След 15 ми-

нути се обърна към мен и ми каза да спра 

да отговарям и да мълча. След като свър-

ши лекцията, ме извика и ми заяви: „Ти не 

Николай Хабаров е софтуерен архитект и 

старши софтуерен разработчик в глобал-

ната технологична компания DataArt. Ра-

боти в сферата на информационните тех-

нологии от 10 години. Завършил е „Ради-

оинженерство“ в Техническия универси-

тет във Воронеж, Русия. Притежава бо-

гат опит сферата на IoT (интернет на не-

щата) и гласово активираните техноло-

гии и внедряването им в различни соф-

туерни и хардуерни системи - от микро-

контролери до съвременни ARM процесо-

ри, както и в приложения за крайни по-

требители, облачни решения и приложе-

ния за Android. Има особен интерес към 

най-съвременните технологии, R&D (от 

англ. — Research and Development - проуч-

ване и развитие) проектите и прилагане-

то на иновативни подходи. Участва в ре-

дица конференции и семинари, по време 

на които с удоволствие споделя своя опит 

и познания. Вдъхновява се от идеята, за-

легнала в софтуера с отворен код, а в сво-

бодното си време се занимава с разработ-

ката на свои собствени проекти, свърза-

ни с автомобилно и компютърно цифро-

во програмно управление.
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си за този курс. Искаш ли да ти преподавам 

индивидуално?“ И така той беше човекът, 

който ме въведе в света на изкуствените не-

вронни мрежи и ме запозна с алгоритмите 

за разпознаване на човешкия глас.

Моят път дотук
Това беше доста вълнуващ, но и трудоемък 

процес. Моят баща също е радиоинженер 

и именно той ме запали по техниката още 

когато бях дете – да поправям и разглобя-

вам разни устройства, да разглеждам ча-

стите им. Когато бях на 12 години, нямаше 

смартфони, компютри и всички тези неща, 

които свързват днешните тийнейджъри. Но 

аз много исках да си общувам с моите съ-

седски приятели. Направихме си частна те-

лефонна мрежа, която свързваше домове-

те ни. Жиците стигаха до дома ми, където 

моята миницентрала, изградена с някол-

ко релета, работеше в продължение на ня-

колко години. След време всички в кварта-

ла знаеха за хобито ми, свързано с техни-

ката и технологиите, и постоянно ми носе-

ха разни неща, които да поправям. Имен-

но в този период един мой приятел ми до-

несе книга за програмния език BASIC. Това 

беше и първият програмен език, с който се 

запознах, бях на 14 години.

Моите задачи и отговорности
Работата ми включва много и различни 

дейности – като започнем от самото писа-

не на код до разработване на програмни ин-

терфейси, архитектурни диаграми и доку-

ментация и завършим с избора на техно-

логични инструменти, които да бъдат из-

ползвани за създаването на съответния 

проект. Например избор на разнообразни 

услуги за гласово разпознаване от различ-

ните клиенти.

Още когато бях студент, се обучавах как 

да използвам математиката с цел разпоз-

наване на звуци и думи в човешката реч. В 

наши дни тази функционалност е внедрена 

в много и различни платформи. Дори вече е 

възможно не само да се разпознават думи-

те, но и смисълът на цялото изречение. Тех-

нологиите се развиват в посока диалог, а не 

само гласово разпознаване.

Нужните умения и опит
Нужни са умения за разработване на соф-

туер, както във всяка друга област, свърза-

на с програмиране. В случая може да са не-

обходими и математически познания, както 

и познания по отношение на обработката на 

звука. Но с всяка изминала година послед-

ните две неща нямат чак такава съществе-

на роля, тъй като всичко е имплементирано 

и като разработчик просто избираш нуж-

ния инструмент и го използваш по подхо-

дящия начин.

Моите предизвикателства
Като цяло технологиите, свързани с гласо-

во разпознаване, са предимно онлайн бази-

рани и когато се разработва подобна услу-

га, тя трябва да е много адаптивна, бърза и 

надеждна. Това обаче невинаги е възможно 

поради факта, че на някои места технологи-

ите и скоростта на интернет не са на много 

високо ниво. Никой не би искал да чака, до-

като компютърът „мисли“ или не успява да 

се справи с гласовата команда. В този сми-

съл създаването на решения, които да рабо-

тят бързо и надеждно, е особен приоритет. 

Друго предизвикателство пред подобен 
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тип технологии е голямото разнообразие от 

езици по света и тяхната специфика, кое-

то нерядко затруднява технологиите за раз-

познаване на глас.

Моето удовлетворение
Щастлив съм, когато не просто успея да съз-

дам работещ продукт, но и когато видя как 

този продукт работи по възможно най-до-

брия начин и е използван от много хора, 

улеснява по някакъв начин тяхната рабо-

та и ежедневие. Гласовите технологии да-

ват бързина -  например, когато шофира-

ме и искаме да въведем команда в навига-

цията. Гласовите технологии все повече на-

влизат в ежедневието и в „умните“ домове 

- климатични системи, електроуреди, вече 

е възможно много от тези неща да се упра-

вляват посредством глас. Не бих казал, че 

това е технология, която коренно променя 

нас и живота ни, но със сигурност е удо-

бен начин за взаимодействие между хора-

та и технологиите и за улесняване на еже-

дневието ни.

Заплатата
Според мен отговорът на този въпрос за-

виси от редица фактори – най-вече от гео-

графското местоположение. Стартовата за-

плата може да бъде няколкостотин долара в 

локална компания, но да достигне след 3-5-

7 години до диапазон от 3 до 4.5 хил. дола-

ра. Това е напълно постижимо заплащане 

за старши разработчици.

Моите източници 
на информация
Като при всяка технологична професия, а 

и не само, най-удобният, актуален и важен 

източник на информация си остават интер-

нет и Google. Каквато и информация да ми е 

нужна, винаги мога да я намеря там.

Моите планове за развитие
Бих искал да направя крачка в малко по-

различна посока – да се занимавам с во-

дене на лекции, маркетинг, технологичен 

евангелизъм.

Моят съвет към бъдещите 
специалисти
Бих ги посъветвал следното - не се концен-

трирайте върху конкретна платформа или 

фреймуърк. Научете принципите, които се 

използват там. По този начин няма да ви 

бъде трудно да преминете от Google Speech 

API към IBM Watson Speed to Text API на-

пример. Също така съветвам хората, кои-

то се насочват към подобна професия, да 

не бъдат мързеливи, нека четат колкото се 

може повече, да изучават как работят сис-

темите в дълбочина. Може и никога да не 

се наложи да изграждат система за гласово 

разпознаване от нулата, но ще бъде от полза 

да познават нещата в тяхната цялост - как-

во може да се направи чрез дадена система 

и какво не. �

 аналитично и алгоритмично 
мислене
 добро ниво на програмиране
 добри познания по приложна
математика и статистика
 умения за работа с данни
 познания, свързани с 
обработването на звука

Търсени умения
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Слагали ли сте си маска на животно в Snapchat, Instagram или Facebook? Ловили ли сте 
покемони с Pokemon Go? Може и да не сте се замисляли или осъзнавали, но това са два от 
най-популярните примери за т.нар. добавена реалност, или Augmented Reality, или просто 
AR. Това е една от технологиите, които през последните години станаха все по-популяр-
ни. При това употребата й отдавна излезе от гейминг индустрията и навлезе в архитек-
турата, търговията с недвижими имоти, образованието, рекламата, дизайна, търговия-
та, туризма и т.н. 
Най-общо казано, AR комбинира реалния с виртуалния свят. Благодарение на това можем 
да си представим как би стояла масата, която обмисляме да си купим, до дивана ни в хола 
или как би изглеждала някоя сграда преди или след ремонт, или колко величествен е бил ня-
кой замък преди 100 години и т.н. Само за сравнение - друга популярна технология, за коя-
то все повече се говори - виртуалната реалност, или Virtual Reality, VR - ни пренася в изця-
ло измислен, симулиран свят.
И двете направления, свързани с „реалността“, често са наричани и технологии на бъдеще-
то и очакванията от тях са да ни помогнат много по-ефективно да използваме възмож-
ностите на технологиите в ежедневието ни. А ако и вие виждате бъдещето си сред хората, 
които ги създават и усъвършенстват, трябва да се насочите към образование и обучения в 
сферата на информационните технологии. Специалистът по AR е разработчик, който 
обичайно владее някои от следните програмни езици: C, C++, C#, Swift. Препоръчително 
е да имате не само технически, но и творчески потенциал и умения, тъй като от вас би се 
очаквало и да си представите и графично да създадете крайния продукт. В този смисъл е 
добре да имате познания и по компютърна графика и потребителско преживяване, отно-
шение към цветове и дизайн.

разработчик на добавена
реалност (augmented
reality developer)

Дарина Черкезова
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асен жечев, 
разработчик на добавена реалност 
в „Мусала софт“
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Моята професия
Когато говорим за добавена реалност 

(Augmented Reality), най-общо казано, става 

дума за нанасяне на виртуални обекти вър-

ху сцена от истинският свят – снимка, ви-

део и др. 

Технологията е нова и затова историята й е 

сравнително кратка. Около 2007 г. започват да 

се появяват първите по-свободни разработки 

в тази област. Оттогава сферата започва да на-

бира скорост, като преди около две или три го-

дини достигна до потребителите на мобилни 

устройства (Android / iOS).

Професията е перспективна и има много 

голям потенциал в различни сектори. От го-

лямо значение са и възможностите за раз-

витие, които предлага компанията, екипи-

те, с които се работи, както и естеството на 

проектите.

Като всяка техническа професия, работата 

на един AR Developer има няколко „нива“, с 

които той може да се занимава. По-конкретно 

-  задълбочената математика, която се използ-

ва за постигане на AR ефекта (SLAM техни-

ки, съкратено от Simultaneous Localization And 

Mapping – техника за изчисляване на прибли-

зително точна позиция на камерата от сним-

ка и нейното преместване между два кадъра), 

и другата по-повърхностна среда, която е са-

мото „закачане“ (определяне на позиции, по-

ставяне на обекти, ротации и т.н.), без мно-

го математика. 

Бих препоръчал по-високите нива на всеки, 

който има интереси в създаването на 3D гра-

фика в реално време или който иска да разра-

ботва нови видове изживявания и практичес-

ки приложения. 

Също така препоръчвам професията на 

хора, запознати с разработка на игри (Game 

Development). 

Нямам съмнение, че приложенията ще про-

дължават да стават все по-практични, а спе-

циалистите с професия разработчик на доба-

вена реалност (AR Developer) – все по-търсе-

ни, както и че технологията ще продължава да 

се развива, за да позволи това.

Моето образование
Завършил съм английска гимназия, преми-

нал съм успешно през учебната програма в 

SoftUni, но това, което наистина ми помага по-

вече от всичко друго в ежедневните ми задъл-

жения, са уменията ми в сферата на игрите. 

Преди да бъда разработчик на добавена реал-

ност (AR Developer), бях разработчик на игри 

(Game Developer), по-конкретно Gameplay 

Developer – разработчик, занимаващ се с ло-

гиката на играта. Голяма част от 3D техники-

те, използвани в игрите, се прилагат и в раз-

работването на добавена реалност.

В момента имам възможност да развивам 

уменията си в „Мусала софт“ в работата по 

проект за един от най-дългогодишните стра-

тегически партньори на компанията, глобален 

лидер в софтуерната индустрия, така че учене-

то в моята професия далеч не свършва с изли-

зането от университета. Реалната бизнес среда 

предлага много по-големи предизвикателства, 

така че ученето е постоянно. 

Асен Жечев е разработчик на добавена ре-

алност в „Мусала софт“. Преди да се при-

съедини към компанията е работил като 

разработчик на игри, като има няколко 

лични проекта в тази област. Завършил 

е английска гимназия и учебната програ-

ма на SoftUni, от където е дипломиран со-

фтуерен инженер и C# разработчик.
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Моят път дотук
Както споменах, преди това бях Game 

Developer. По-конкретно съм работил върху 

няколко игри, като тези, с които реално на-

учих 3D, бяха лични проекти, които обаче до 

момента не са пуснати като продукти. Профе-

сията на AR Developer избрах, на първо мяс-

то, защото ми беше интересна. След присъе-

диняването ми към екипа на „Мусала софт“ 

открих проект, който изискваше опита, кой-

то вече имах с 3D, и едновременно с това дава-

ше възможност за развитие в областта на AR, 

така че вече нямам никакво съмнение, че това 

е моята посока. Освен това компанията ни се 

разраства доста динамично, идват нови про-

екти и според мен скоро ще имаме много сил-

ни позиции в региона.

Моите задачи и отговорности 
Работя на високо ниво и задачата ми е да поз-

воля на потребителите да поставят/манипули-

рат наслоени върху сцената 3D обекти по ло-

гичен начин. Разбира се, имам и много други 

отговорности като част от работата ми вър-

ху апликацията, която разработвам, напри-

мер в насока потребителски интерфейс (User 

Interface, UI), обработка и пренос на видео 

(Video Streaming), оптимизация на приложе-

нието (Performance Optimization), моделира-

не (Modeling). 

Нужни умения и опит
За такава позиция според мен са необходими 

практически знания по структури от данни и 

алгоритми, нужна е и добра цялостна подго-

товка по програмиране, както и допълнител-

ни периферни познания, свързани с компю-

търната графика - например разбиране как ра-

ботят 3D модели, 2D текстури, цветове и т.н. 

Освен това за по-бърза разработка е полезно 

желаещите да се занимават с тази професия да 

имат знания от някакъв 3D пакет – например 

Blender или Maya  – дори на не толкова високо 

ниво. Когато работиш в голяма и динамично 

развиваща се софтуерна компания и сфера, от 

голямо значение са и т.нар. меки умения (soft 

skills), свързани с ефективната комуникация в 

бизнес среда, управление на времето, умения 

за презентиране, за да представиш убедително 

разработката си по даден проект, и т.н. 

Моите предизвикателства
Тъй като AR технологията е сравнително нова, 

няма добре установена конвенция за неща, 

които разработчик на потребителски интер-

фейс (UI Developer) или уеб разработчик (Web 

Developer) биха взели за даденост. Вследствие 

на това изискванията се променят сравнител-

но често. Не е нетипично например нещо, кое-

то се счита за експериментално, да бъде интег-

рирано в крайния продукт, ако се окаже, че е 

ефективно. Също така имаме и доста строги 

ограничения по отношение на хардуера. Бих 

дал пример с разработвано от нас приложе-

ние, което ще бъде използвано на мобилно ус-

тройство и затова искаме да намалим макси-

мално влиянието върху него. Това ще рече, че 

трябва да правим непрестанна оптимизация, 

защото в противен случай се стига до прегря-

ване и изтощаване на батерия. 

Моето удовлетворение 
Винаги съм доволен, когато нещо не само ра-

боти, но работи добре. Удовлетворение ми 

носи и  крайният резултат от това, което пра-

вя, ако изглежда на достатъчно високо техно-

логично ниво, което да ме прави сигурен, че 

ще бъде харесано от крайния потребител. 

Харесва ми да давам повече, отколкото се 

очаква от мен. Да се развивам, да следя най-
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  владеене на език за 
програмиране

  добри знания по структури 
от данни и алгоритми

  възможност за адаптация 
към нови технологии 

  добри знания по геометрия – 
по-конкретно манипулация на 
обекти в 3D пространство

  познания по компютърна 
графика – модели, текстури, 
пиксели, цветове

  знанието на 3D пакет 
помага за по-бърза 
разработка

Търсени уменияновото в професионалната ми област, което 

се случва по света, и дори да прозвучи малко 

нескромно  – да създавам бъдещето.

Заплатата
Заплащането за всяка професия зависи от 

опита и нивото на специалиста, но това не 

са единствените фактори. Темата за високите 

възнаграждения в IT сферата е доста обсъж-

дана. Аз бих могъл да кажа само, че работата 

ни изисква твърде специфични знания и уме-

ния, които трябва да се допълват постоянно, 

също така отдаденост, страст и доста труд, за 

да си наистина добър в това, което правиш. А 

наистина добрите са много добре възнаграде-

ни напълно заслужено.

Моите планове за развитие
Планирам да подобря знанията и уменията си. 

Личните ми предпочитания са да се занима-

вам със самите алгоритми за SLAM и подоб-

ни, с хардуерни сензори и нови начини и ус-

тройства за постигане на по-добра и по-точ-

на AR сцена. Плановете ми за лично кариер-

но развитие са свързани с работа върху пре-

дизвикателни проекти.

Моите източници на информация
Два са основните източници, които ползвам – 

едните са нови научни публикации и доклади,  

свързани с нови техники за AR. Трудно сми-

лаеми са като текст, но дават добра идея какво 

може да се очаква скоро в сферата. Ако тряб-

ва да посоча конкретен източник, бих споме-

нал arxiv.

Друг източник е Youtube – има страшно 

много креативни неща, за които се използват 

AR техниките, а там има множество кратки, 

но добри демонстрации, от които може да се 

почерпи вдъхновение. �
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Благодарение на специалистите, които се занимават с научна и развойна дейност (R&D), 
днес живеем по-дълго и по-добре, общуваме от разстояние, пътуваме през континенти и 
дори превземаме Космоса. На практика те са хората, които стоят в основата на иноваци-
ите и напредъка в науката и технологиите и в крайна сметка - на развитието на света. 
Такъв тип специалисти има (а и има нужда) буквално във всеки сектор - от IT индустрия-
та, през фармацията, финансите, автомобилостроенето и т.н. При това те могат да ра-
ботят по проекти с различни мащаби - от разработката на ново лекарство до космически 
ракети. Но колкото и да е необятна и разнообразна работата им, тя се свежда до едни и 
същи принципи - на базата на анализи, изследвания и експерименти се търси най-работе-
щото решение по конкретното задание или идея. Това, което е най-ефективно, с най-ниски 
разходи, най-удобно, най-иновативно и т.н. Крайният резултат е конкретен продукт, услу-
га или отговор на поставената задача.
Понеже в основата си това е научна работа, R&D специалистите обикновено имат образо-
вание в сферата на природните науки - химията, физиката, биологията или инженерните 
и IT науките, както и математиката. За да се занимавате с подобна дейност, важни ка-
чества са любопитството, вниманието към детайлите и креативността. 
Това е една от професиите, които никога няма да „излезе от мода“. От R&D специали-
сти се нуждаят и бизнесът - тъй като иновациите са в основата на конкурентоспособност-
та на всяка компания, и публичният сектор - за да може да предлага все по-добри услуги.

специалист по
научноизследователска
и развойна дейност (r&d)

Дарина Черкезова
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милена арсова, 
мениджър „Aналитикс 
и иновации“ в IBM
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Моята професия
Занимавам се с иновационни проекти за 

аналитикс и автоматизация в глобален ма-

щаб. Аз и екипите ми работим директно с 

изследователските (R&D) центрове на IBM 

Research, а продуктите и услугите, които 

разработваме, след това се използват в IBM 

Services по цял свят или се предлагат на на-

шите клиенти. Със скоростта на промяна на 

технологиите нуждата от специализирани 

екипи за иновации само ще расте. В компа-

ния като IBM, която е на пазара повече от 100 

години, има ясното разбиране, че промяна-

та, новостите и необходимостта от креатив-

но мислене са начинът да останем релевант-

ни за бизнеса още дълго време.

Моето образование 
Следвала съм икономика и мениджмънт в 

Германия и финанси и финансови пазари в 

България. Предвид сферата ми на дейност 

очевидно основните теми на образованието 

ми не са решаващи за развитието на кариера-

та ми. В Германия имах професор по иконо-

метрия, който даваше безкрайно повтарящ се 

коментар за измъчените лица в лекционните 

си зали – „единствените предмети, които има 

смисъл да се учат, са тези, които са ви труд-

ни“. Това описание обобщава много добре 

дисциплините от STEM (science, technology, 

engineering, mathematics - науки, технологии, 

инженерство, математика). Хора с висока 

успеваемост в тези дисциплини – било то в 

университета или в резултат на индивидуал-

на подготовка и практически опит – са тези, 

които са най-успешни в моята сфера.

Моят път дотук
Кариерното ми развитие се определя от ин-

тереса ми към това да извличам смисъл и до-

Милена Арсова е част от екипа на IBM от 

2014 г. Работила е на различни позиции в 

компанията - анализатор, мениджър пре-

доставяне на технологични услуги на ев-

ропейски екипи, занимаващи се с под-

дръжка, мениджър на аналитикс за Евро-

па, а в момента е в глобална роля като ме-

ниджър на аналитикс и иновации в IBM 

високотехнологичен център. 

Първата й работа е като статистик в БНБ. 

Впоследствие е работила и като анализа-

тор в IT консултантска компания в Бъл-

гария. Следвала е икономика и менидж-

мънт в университета „Ото фон Гирике“ в 

Магдебург, Германия, и финанси и финан-

сови пазари в Нов български университет.
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бавена стойност от данни. Първата ми пъл-

ноценна позиция беше като статистик в цен-

тралната банка на България. Оттам се прех-

върлих в частния сектор на IT консултинг и 

разработването на статистически модели за 

управление на кредитен риск. От присъеди-

няването си към екипа на IBM минах през 

няколко роли – от анализатор, през деливъ-

ри мениджър на европейски съпорт екипи 

до мениджър на аналитикс и иновации. По-

следната роля също претърпя трансформа-

ция до сегашната ми функция, в която имам 

екипи на 5 континента, работя с няколко от 

изследователските центрове на IBM Research 

и имам пряка връзка с клиентите на IBM при 

процеса на продажба, дефинирането на пла-

нове за интеграция и доставянето на наши-

те продукти и услуги. 

Моите задачи и отговорности
На първо място аз съм ресурсен мениджър 

и имам за цел да създавам условия за работа, 

в които моите екипи могат да бъдат успеш-

ни и да дадат най-доброто от себе си. В еже-

дневието също така водя глобална програ-

ма за създаване на модели за предсказване на 

хардуерни счупвания посредством машинно 

обучение и изграждането на бизнес процеси 

около резултатите в контекста на техниче-

ската поддръжка. Мениджърите на проекти 

в екипа ми пък водят проекти за автомати-

зация и изграждане на платформи за бизнес 

и инфраструктурен анализ. За всички от нас 

това значи ежедневни срещи с хора от най-

различни специализации, култури и държа-

ви за постигане на обща цел.

Нужни умения и опит
Смятам, че най-важно е желанието и способ-

ността за бързо учене. Със скоростта на про-

мяна и навлизането на нови технологии на 

пазара това е ключово. Ако всеки в R&D ор-

ганизациите не полага усилия да е в крак с 

актуалните технологии, много трудно може 

да се говори за иновация и разпространение-

то й в организацията. Практическият опит 

в количествени дисциплини, в които се до-

казва способността за систематично реша-

ване на проблеми, е решаващ за успеха, ко-

гато става въпрос за градивна, нетеоретична 

работа. При ръководството на иновативни 

проекти е необходимо също така разбиване 

на комплексни проблеми в групи от дости-

жими задачи с ясна визия за крайната цел. 

А при популяризирането на тези иноватив-

ни проекти - оценка на аудиторията и по-

ставяне на теми в релевантен за тази ауди-

тория контекст. 

Моите предизвикателства
В момента в компанията работят едни до 

други до 5 поколения IBM-ъри. Умението 

да се навигират културните различия и раз-

личните комуникационни стилове трябва да 

бъде развивано и упражнявано постоянно, 

но съвместната работа и успешното комби-

ниране на различни гледни точки могат да 

доведат до наистина забележителни резул-

тати и иновации.

Моето удовлетворение
Харесват ми динамиката, глобалната перс-

пектива и състезателният дух. R&D работа-

та значи, че се съревноваваме с нашите кон-

куренти на пазара да изкараме по-добра ус-

луга, по-полезен продукт. Когато успяваме, 

чувството е ненадминато, а и това се отра-

зява в позицията на компанията като лидер 

в патентите 25 поредни години. Да знам, 

че имам принос за това, е достатъчна 
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причина да идвам на работа с ентусиазъм и 

целеустременост. 

Заплатата
Необходимо е да направим уточнението, че 

моята функция и ролите в моите екипи не са 

стартови. Работя с доказани многопрофил-

ни професионалисти, които вече са демон-

стрирали своята способност да са ефективни 

и да работят в съответствие с високи стан-

дарти за качество. Заплащането се определя 

както от технологията на специализацията, 

така и от демонстрирания принос към биз-

неса. Трупането на стаж само по себе си не е 

показателно. Айнщайн е категоризирал това 

да правиш едно и също нещо отново и отно-

во и да очакваш различни резултати. Смя-

там, че е приложимо и за кариерно развитие.

Моите планове за развитие
Иска ми се да разширя познанията си в сфе-

рата на блокчейн и хайпърледжър проекти-

те, както и да формализирам уменията си за 

управление на проекти със съответната сер-

тификация. Йерархичното развитие не е са-

моцел за мен. Ако работата доведе до следва-

ща стъпка нагоре – добре. Но към момента 

смятам, че позицията ми предоставя доста-

тъчно добра платформа да постигам целите, 

които аз и бизнесът си залагаме. 

Моите източници на информация
IBM предоставя доста широка база от обра-

зователни ресурси – както такива, разрабо-

тени от експерти в корпорацията, така и от 

партньори. Следя технологични публикации 

и финансови новини за технологични ком-

пании в медиите. Платформите за онлайн 

курсове и специализации също сa добре при-

ети в нашите среди. �

 аналитично мислене
 интерес към 
технологичните иновации/
тенденции и познаване 
на фундаменталните
технологии, върху които се 
градят
 в зависимост от 
проекта/технологията – 
способност независимо 
да се разработват 
функционалности, полезни за
крайния потребител
 комуникационни, т.нар. меки 
умения (за диалог, групови
дискусии, презентации и
защитаване на позиция пред
представители на бизнеса)
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Рекламни текстове, ревю на нов продукт или услуга, съдържание за блогове и корпоративни 
сайтове, Facebook постове, снимки и текстове към тях, уебинари... Това са все неща, с кои-
то се занимават специалистите по маркетинг чрез съдържание. Тяхната роля е не само да 
предадат по достатъчно убедителен начин информация за даден продукт или услуга, но и
да дадат на потребителя стойност чрез самото съдържание – независимо дали го информи-
рат, или забавляват. За целта е нужно човек не само да е креативен, но и да има добра ези-
кова култура и поне малко да разбира от психология, за да може да общува по ефективен и 
влиятелен начин с аудиторията, към която се обръща. Това са хора, които са не само добри 
комуникатори, но имат и маркетинговите познания, така че ефективно да постигнат 
крайната цел на всеки бизнес – стойностна връзка с марката и повече продажби.
Специалистите по маркетинг чрез съдържание все по-често работят в дигитална среда, 
така че за тях е важно да бъдат и в крак с новите технологии и дигитални тенденции. За 
да могат да идентифицират по-точно аудиторията си и да нацелят езика и подхода за 
общуване с нея, те вече разполагат с различни онлайн инструменти и метрики, като на-
пример Google Analytics, частта със статистическите данни в различните видове социални 
мрежи, специализирани приложения и т.н.
Пътят до професията не преминава задължително през специализирано образование като 
маркетинг, връзки с обществеността или дори филология или журналистика. Много чес-
то с такива задачи се занимават хора, които просто имат добра езикова култура и влия-
телен начин на общуване. Все пак обаче това е маркетингова роля и има някои тънкости, 
които се усвояват не просто от практиката, но и с помощта на специализирани марке-
тингови обучения. 

специалист по маркетинг
чрез съдържание
(content marketing)

Дарина Черкезова
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василена 
вълчанова, 
специалист по маркетинг 
чрез съдържание
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Моята професия
Съдържанието е основата на добрия марке-

тинг. То е начин да изградим истинска връзка 

с потребителите, да създадем доверие. Това е 

маркетинг практика, която не дава директен 

резултат при изпълнение, но носи дългосроч-

ни ползи на марката и тези ползи работят с 

натрупване - колкото повече стойност носим 

на потребителите, толкова по-добри резулта-

ти виждаме спрямо своите маркетинг цели. 

Затова маркетингът чрез съдържание няма 

да ни напусне скоро. За разлика от практики, 

които се автоматизират все повече, създаване-

то на съдържание зависи от множество фак-

тори и не може лесно да се предаде на алгори-

тми. Въпреки че не е бил наричан по същия 

начин, маркетингът чрез съдържание е актуа-

лен от векове и ролята му в днешната претру-

пана дигитална среда само се увеличава.

Моето образование
В повечето случаи маркетолозите се обучават 

в по-обща среда и се специализират след из-

граждането на начален опит. Аз съм завърши-

ла бакалавърска степен „Връзки с обществе-

ността“ в Софийския университет, а след това 

направих магистратура по „Международни 

комуникации“ в Нов български университет 

и Leeds Beckett University.

За маркетинг специалистите е добре да се 

натрупа база от знания, свързани с маркетинг, 

копирайтинг, психология и поведение на по-

требителите. Все по-важно в днешно време е 

измерването на резултатите – затова е добре 

маркетолозите да имат базови познания по 

статистика и измерване на резултати.

Моят път дотук
Моят път през маркетинг спектъра е доста 

разнопосочен. Занимавала съм се с органи-

зиране на събития, от представяне на висок 

клас автомобили в Софийската опера до орга-

низиране на ветроходни състезания. Работила 

съм като PR експерт за различни марки в сфе-

рата на потребителската електроника – Dell, 

LG Electronics, Razer и други. Работила съм за 

е-магазина Ozone.bg, където направихме ця-

лостен ребрандинг на сайта и разширихме 

портфолиото от 4 до 12 продуктови катего-

рии. В момента работя за българския стартъп 

Enhancv, а в свободното си време се занимавам 

с проекта за популяризиране на науката Ratio.

Първата ми среща с маркетинга чрез съдър-

жание е създаването на личния ми блог за мар-

кетинг, който започнах през 2007 г. Това е най-

ефективният канал, който имам, за създава-

не на персоналния ми бранд, а през години-

те той е допринесъл за много оферти за ра-

бота, познанства с други специалисти и съв-

местни проекти.

Василена Вълчанова е специалист по 

маркетинг чрез съдържание с над 10 го-

дини опит в сферата на комуникациите. 

В момента работи в онлайн платформата 

за изготвяне на автобиографии Enhancv. 

Преподавател е и в програмата по дигита-

лен маркетинг на SoftUni – SoftUni Digital, 

като води модул Content Marketing. Има 

два блога за маркетинг на български и ан-

глийски език – vasvalch.com и Valchanova.

me. Работила е като маркетинг и PR екс-

перт в различни компании, сред които 

онлайн магазина Ozone.bg. Завършила е 

„Връзки с обществеността“ в Софийския 

университет и има магистърска степен по 

„Международни комуникации“ от Нов 

български университет и Leeds Beckett 

University.
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Моите задачи и отговорности 
Ежедневната работа на маркетинг специали-

стите, свързана със съдържание, е доста об-

ширна. Тя включва създаване на различни 

видове съдържание, които носят стойност на 

потребителите. В това число можем да вклю-

чим текстове за блог постове, снимки, линко-

ве и статуси за социални мрежи, ексклузивна 

информация за нашите email абонати, видеа, 

предавани на живо, и много други формати. 

Съществуват и по-обемни формати, изисква-

щи повече предварителна подготовка, напри-

мер уебинари (онлайн семинари, обикновено 

безплатни срещи със записване с email адрес) 

и е-книги на различни теми, от които се ин-

тересуват потребителите.

Ако минем на по-високо стратегическо 

ниво, специалистът по маркетинг чрез съ-

държание отговаря за правилното дефинира-

не на аудиторията – той създава профил на 

читателите, в който се описват техните инте-

реси, предпочитания. На база на този профил 

формира цялостната стратегия за съдържа-

ние: какви теми се покриват от марката, как-

ви типове съдържание пасват на тази аудито-

рия, колко често публикуваме и др. 

Нужни умения и опит
Уменията могат да се групират в три катего-

рии. На първо място, за фактическото създа-

ване на съдържание трябва да имаме на прак-

тика журналистическа подготовка – разбира-

не как се пише качествен текст, как се подгот-

вя интервю или друг тип съдържание. Тук са 

задължителни и редакторски умения – от една 

страна, писане без грешки, от друга, формули-

ране на съдържанието по ясен, четим, разби-

раем за публиката начин.

На второ място, за маркетинг специали-

стите като цяло са необходими базови позна-

ния по психология на потребителите, убежда-

ване и влияние. Това са меките умения, кои-

то сме свикнали да свързваме с маркетинга и 

рекламата.

И на последно, но не и по важност, място, 

трябва да развиваме умения, характерни за но-

вата дигитална среда. Да работим с данни и да 

подобряваме съдържанието, базирайки се на 

данни. Днес имаме адски много количестве-

на информация за успеха на съдържанието – 

знаем колко хора са го видели, колко време са 

прекарали на страницата, дали след това са на-

правили друго действие, или са напуснали сай-

та. Това е значима възможност, но и сериоз-

но предизвикателство, защото трябва да раз-

виваме умения за анализ, да имаме базови по-

знания по статистика.

Разбира се, можете да започнете развитие 

като специалист по маркетинг чрез съдържа-

 умения за писане - създаване
на интересни и ясни 
текстове, които привличат
вниманието
 разбиране на аудиторията 
- умения за дефиниране на 
аудиторията и напасване на 
темите съобразно нейните
интереси
 организация и координация
- планиране на график за 
създаване на съдържание 
и напътстване на всички 
страни да свършат
работата си в срок
 готовност за учене и 
любопитство към нови идеи
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ние, преди да сте усвоили всички тези умения 

– така или иначе средата е толкова динамич-

на, че ученето през целия ви професионален 

път е част от играта.

Моите предизвикателства
Нещо, с което се борим ежедневно, е да спаз-

ваме графиците си за публикуване на съдър-

жание. Всеки материал е дело на минимум 

няколко души – автор, редактор, дизайнер… 

Това означава, че постоянно управляваме ми-

нипроекти за всеки тип съдържание, което 

излиза на бял свят. Трябва да координираме 

работата на различни професионалисти и да 

премахваме пречки, които забавят процеса.

Отделно трябва постоянно да следим разви-

тието на нови формати за съдържание. Само 

допреди година-две видеото не беше толко-

ва актуално, а за live video повечето брандо-

ве дори и не се замисляха. Днес това е просто 

стандартна добавка към микса, включително 

и за малки бизнеси.

Моето удовлетворение
Удоволствието идва най-вече от това да видиш 

как си донесъл истинска стойност на потреби-

теля – показал си нещо полезно или си го на-

карал да се забавлява. Голямата сила на мар-

кетинга чрез съдържание е в това, че той сам 

по себе си е добра причина аудиторията да ви 

обърне внимание – не заради отстъпки, про-

моции или други маркетинг заигравки, а за-

щото създавате нещо стойностно.

Заплатата
В зависимост от компанията и уменията на 

кандидата стартовото заплащане върви око-

ло 700 - 800 лева. С развитие на уменията тази 

сума може да нарасне 2-3 пъти. Това, което 

мога да препоръчам, е, ако сферата ви е инте-

ресна, да не чакате перфектната платена пози-

ция – можете да започнете, като създавате съ-

държание на доброволчески принцип за НПО 

или за бизнес на приятели. Така ще натрупате 

начален опит и вече ще имате зад гърба си ре-

ализирани кампании. Фокусирайте се и в това 

да изберете правилната компания – създаване-

то на съдържание е колкото професия, толко-

ва и вдъхновение. Ако не се интересувате поне 

малко от сектора на компанията, няма как да 

създадете наистина интригуващо съдържание.

Моите планове за развитие
В момента моите занимания минават доста от-

въд маркетинга чрез съдържание в цялостно-

то създаване на дигитални стратегии и следе-

нето им. Затова в момента се фокусирам сил-

но върху измерването на резултати и анали-

за кои са най-ефективните дигитални канали 

за нашия бизнес. Предстои ми сериозно чете-

не, посещение на курсове в чужбина и посто-

янно гледане на онлайн лекции за измерване. 

Моите източници на информация
На тема дигитален маркетинг разчитам ос-

новно на онлайн ресурси, защото те успяват 

да ме държат в течение с новите тенденции. 

Сайтът на Content Marketing Institute е най-до-

брият ресурс за маркетинг чрез съдържание 

и покрива както теми за начинаещи, така и 

за напреднали. Тъй като много от съдържа-

нието, което произвеждаме, е насочено към 

социалните мрежи, редовно чета Social Media 

Examiner за новините в тези канали.

Разчитаме и на много класически ресур-

си, валидни за маркетинга като цяло. Таки-

ва са базовите учебници за маркетинг от Фи-

лип Котлър, „Научната реклама“ (Scientific 

Advertising) на Клод Хопкинс, „Психология 

на убеждаването“ от Робърт Чалдини. �
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каталог 
компании
Научете какви са актуалните възможности за стаж, 
работа и развитие в:

агрополихим ад

ibm bulgaria 

алкомет ад

аурубис българия ад

билла българия еоод

vivacom

gemseek

experian

endava

заедно в час

seeburger

evn българия 

cargill 

concentrix bulgaria

либхер - хаусгерете марица еоод

лидл българия 

magna powertrain plovdiv eood

melexis

мос консулт оод

NAXEX

нестле българия ад

пайп систем

представителство на 
европейската комисия

прокредит банк (българия) еад

siteground 

cxg

солвей соди 

sopharma trading 

softserve

sutherland 

telus international europe

тед бед еад

telebidpro

tesy 

the taxback group

уникредит булбанк 

fadata group 

ficosota

fourth

hewlett packard enterprise 

411 маркетинг 





име на фирмата

"Агрополихим" АД

отрасъл

Производство

координати

9160 Девня
Индустриална зона
тел.: +359 519 97 526  
факс: +359 519 97 594
office@agropolychim.bg
agropolychim.bg

Make PROFIT,  
SHARE and have FUN!

Всички ние заедно постигаме устойчив растеж, защото влагаме професионализъм и стой-
ност. Нашите успехи споделяме с добронамереност и грижа към хората, общността и окол-
ната среда. Но освен да бъдем печеливши, за нас е особено важно да бъдем щастливи. Нашата 
фирмена философия, обобщена от Филип Ромбаут, председател на борда на директорите на 
"Агрополихим" АД. 
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Димитър Лексин
Финансов директор

„Постигнатите резултати през 
последните три години са по-
казателни за растежа и разви-
тието на компанията – над 27% 
увеличение на рентабилността, 
изчислена като съотношение 
между нетната ПЕЧАЛБА след 
данъци и общите приходи от 
продажби. Тези впечатляващи 
успехи са резултат от трайно 
прилаганата политика на реин-
вестиране на печалбите с цел 
увеличаване на производстве-
ния и логистичния капацитет, 
разработване и внедряване на 
продуктови и технологични ино-
вации,  подобряване на енергий-
ната и ресурсна ефективност, 
диверсифициране на доставки-
те, задържане и развитие на 
ключовите хора. Когато инвес-
тираме, ние го правим отговор-
но и с грижа към природата и 
обществото като цяло, но най-
вече с мисъл за бъдещето на 
нашите деца!“

Мая Стефанова
Ръководител "Екология"

„В днешния свят на глобални 
предизвикателства бизнесът 
повече от всякога трябва да 
бъде отговорен. За нас в "Аг-
рополихим" отговорността към 
околната среда е мисия, а не 
задължение. Води ни желанието 
да създадем устойчива среда за 
развитие и растеж. Работим 
за цялостна промяна на моде-
лите на мислене и отношение 
към околната среда у всеки наш 
служител, партньор и клиент 
и най-вече за промяна на об-
ществените нагласи. Да бъдеш 
еколог е кауза, която изисква 
отдаденост и постоянство.  
Изграждането на екологична 
осъзнатост и ангажираност у 
всеки от нас е ключът към ус-
пеха. СПОДЕЛЕНАТА грижа ни 
обединява, а заедно можем да 
бъдем промяната, която искаме 
да видим!“

Гергана Колева
Ръководител "Човешки ресурси"

„В сърцето на всяка промяна 
са хората. Те са единственият 
ресурс, който може да се раз-
вива, усъвършенства и подо-
брява. Всяка промяна се случва 
благодарение на уникалните 
хора в нашия екип, на техния 
професионализъм, ангажира-
ност и мотивация. Нашите слу-
жители работят с ентусиазъм, 
увереност, УСМИВКИ и добро 
настроение. Ежедневно се ста-
раем да осигурим среда, в коя-
то те да се чувстват сигурни, 
щастливи и удовлетворени. Ос-
новният ни стремеж е да под-
държаме баланса, при който хо-
рата се забавляват и учат нови 
неща. Да работим с мотивация 
и вдъхновение – това е гаран-
ция за добре свършена работа 
и отлични постижения!“

„Бизнесът носи печалби, за да може да съществува. Но със сигурност 
трябва да съществува в името на по-висши и по-благородни цели.“

„Бизнесът на бъдещето“, Ричард Брансън

ОТГОВОРНИЯТ БИЗНЕС Е БИЗНЕС С ПЕРСПЕКТИВА. 
Ето нашият начин да бъдем едновременно успешни и устойчиви във времето:



име на фирмата

IBM Bulgaria Ltd

отрасъл

Technology 

координати

Dragan Tzankov Blvd, World 
Trade Center, 9th floor
+35924009100
www.ibm.bg

What can you do at IBM? 

You can innovate breakthroughs and help make life changing impact. You can experience the ability to change job, 
profession, industry -all within one organization. And you can experience an inclusive, collaborative culture with the 
support of over 380,000 colleagues 
worldwide. Imagine what you can do and experience. 

IBM Bulgaria Centers: 

 Europe Finance Center Sofia 
- IBM Europe Finance Center 
was established in Sofia in 2013 
and is located in Business Park 
Sofia. It is part of IBM Finance 
organization, which is an integral 
part of the IBM Corporation. 
Finance covers every geography 
and business unit within IBM 
and is the "knowledge behind 
the numbers" that are presented 
quarterly and annually to the 
global financial community. 
The mission of the Center 
is to drive business results 
through reduced complexity and 
increased standardization in the 
end to end financial processes.

 Technology Support 
Services CIC Center - The IBM 
Client Innovation Center was launched at the end of 2013 in Sofia, Bulgaria and is located in Sofia Airport Center. The 
center is part of the IBM Technology Support Services (TSS) structure, providing maintenance and warranty services 
for IBM Logo hardware and software products, as well as for third-party IT equipment (server, storage and network 
devices). The high tech center provides end-to-end IT services, including network management, server systems 
operations, maintenance and monitoring of computer hardware and software, covering world markets such as: US, 
Canada, Europe, Australia and New Zealand. 

 Sofia Procurement Center - The Procurement Center in Sofia was established in 2006 and is one of the first in 
the country, located in the Porsche office center.  The center is supporting the relationship with IBM internal/external 
clients in terms of purchasing of goods and services by sourcing and negotiating with vendors. The teams in the 
center support the Middle East region, Africa, Europe.

 IBM Bulgaria Mainline - Established back in 1994, IBM Bulgaria Mainline brings together the company's local 
Finance department, Human Resources, Marketing, Legal, Sales teams and Leadership. The office is located in the 
World Trade Center, Sofia.

 IBM Bulgaria Global Delivery Center - The GDC center was established in 2007 and is located in Business Park 
Sofia, supporting external accounts on their financial operations.
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  Career website: https://www-05.ibm.com/employment/bg-bg/ 

  Facebook page: https://en-gb.facebook.com/IBMTalentsCEE/ 

  Linkedin profile: https://www.linkedin.com/company/ibm/ 

DO YOUR
BEST WORK
EVER.



име на фирмата

„Алкомет“ АД

отрасъл

Преработваща промишленост 

координати

9700 гр. Шумен
2. Индустриална зона
тел.: +359 54 858 601
факс: +359 54 858 688
www.alcomet.eu

Представяне

„Алкомет“ АД е лидер в производството на алуминиеви валцови и 
пресови изделия с 35-годишна история. Мисията на „Алкомет” е да 
бъде социално отговорна и екологично ориентирана компания, ко-
ято предлага иновативни решения на своите клиенти и нови въз-
можности на партньорите си. Компанията се нарежда сред 100-те 
най-добри български фирми по приходи от дейността и ръст на пе-
чалбата, както и сред 20-те най-големи български износители.

Фирмата произвежда пълната гама алуминиеви полуфабрикати – до-
макинско, техническо и контейнерно фолио, листа и ленти, финсток, 
стандартни профили и профили по чертеж на клиента, елоксирани и 
прахово боядисани профили. „Алкомет“ АД – Шумен, предлага впечат-
ляващо широк производствен асортимент от алуминиеви профили 
– стандартни и по чертеж на клиента, елоксирани, прахово бояди-
сани. Фирмата предлага и допълнителни обработки за профилите 
като рязане, дупчене, пясъкоструене. Компанията има възможност-
та и опита да създадава уникални решения според потребностите 
и очакванията на всеки клиент, като вариантите надвишават 6500 
вида артикули с приложение в строителството, автомобилната ин-
дустрия, транспорта и др.

Модерното технологично оборудване на трите основни цеха – лея-
рен, валцов и пресов, и прилагането на съвременни методи за обра-
ботка на алуминий и алуминиеви сплави позволяват производството 
на богата гама от валцовани и пресовани продукти в съответствие 
с европейските стандарти.

„Алкомет“ АД приема студенти от следните направления:
• Металургия и материалознание

• Химично инженерство

• Хидравлична и пневматична техника

• Автоматизация на производството

• Компютърни системи и технологии

• Икономика, счетоводство и контрол, финанси

• Индустриален мениджмънт

• Машиностроене

• Електронна техника и технологии

• Енергетика

• Електротехника

• Екология и опазване на околната среда 
 

providing opportunities

Какво ви предлагаме ние?

• Придобиване на практически 
опит и осъвременяване на усво-
ените теоретични знания

• Работа със съвременно оборуд-
ване, в бизнес среда под ръковод-
ството на екип от квалифицира-
ни професионалисти

• Възможност да се запознаете 
с дейността на една от воде-
щите компании в областта на 
цветната металургия и нейната 
корпоративна култура, процеду-
ра, политики и практики

• Съдействие при изготвянето 
на дипломна работа

• Сключване на договор за рабо-
та в „Алкомет“ АД след успешно 
дипломиране

Как да кандидатствате?

Моля, изпратете ни:
• Молба

• Мотивационно писмо

• Автобиография

Като посочите желаната област 
за провеждане на стажа

Кандидатстване и допълнител-
на инфомрация:
Отдел „Човешки ресурси“
E-mail: hr@alcomet.eu
Тел.: 054/ 858 642; 858 639; 858 609
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 България е част от австрийската ком-
пания REWE International AG, която упра-
влява около 2500 магазина в Австрия. BILLA 
е първата международна търговска верига 
супермаркети у нас, която стъпва на българ-
ския пазар през 2000 г. Днес тя е представена 
в 37 града в страната със 118 магазина, като 
плановете са да продължи експанзията си и 
през следващите няколко години, докато не 
разшири мрежата си до 160 обекта. BILLA за-
ема 21-во място в ежегодната класация на в. 
„Капитал“ „Най-големите 100 български ком-
пании“. Търговската верига е един от най-го-
лемите работодатели у нас с повече от 4500 
служители.

Именно служителите са най-ценният капи-
тал на BILLA България и съществен елемент 

от стратегията й за устойчив бизнес. Те са 
двигателят на компанията и причината не-
прекъснато да се развива и да постига ус-
пехи. Затова един от основните приоритети 
на мениджмънта на търговската верига е да 
поддържа силен, сплотен и мотивиран екип. 
BILLA следва дългосрочна политика по отно-
шение на кадрите си и работи активно, за да 
повишава квалификацията им. Компанията 
разполага с три специализирани центъра за 
професионално обучение в градовете София, 
Стара Загора и Варна, където както новопо-
стъпилите, така и вече утвърдените служи-
тели преминават през различни курсове. Те 
получават ценни теоретични и практически 
знания, свързани с работата в магазините – 
отговорностите в различните отдели, обслуж-
ването на клиенти и други.

Смолян

Пазарджик

Велинград
Пещера

Кърджали

Ловеч

Стара
Загора

Нова
Загора

Ямбол

Търговище
Шумен

Велико
Търново

Разград

Бургас

Русе

Монтана

Враца

Плевен

Свищов

Благоевград

Сандански

Петрич

Кюстендил

София

Самоков

Габрово

Севлиево

Пловдив

Асеновград

Добрич

Варна

Сливен

Харманли

Свиленград

Перник

Поморие

Хасково

Казанлък

служители

4500
над



Благодарение на постиженията си като рабо-
тодател BILLA България наскоро бе отличена 
с първа награда в конкурса Employer 
Branding Awards в категория „HR 
стратегия“. Компанията по-
лучи приз и в категорията 
„Employer Branding Idea“.

Освен върху настоящите 
служители, стратегията 
на BILLA се фокусира и 
върху подготвянето на 
бъдещи кадри за пазара 
на труда. Затова търгов-
ската верига инвестира 
средства и усилия в устойчи-
ви проекти, които допринасят 
за развитието и разкриването на 
потенциала на младите хора у нас. Един 
от тях е стажантската програма на компани-
ята, която се провежда ежегодно. Студенти-
те, които са мотивирани да придобият нови 
компетенции и да усъвършенстват уменията 
си, могат да кандидатстват за платен стаж в 
BILLA, който продължава от 3 до 6 месеца. В 
рамките на програмата те имат възможност да 
приложат на практика наученото от универси-
тета и да се запознаят с основните дейности в 
различни отдели на компанията. 

Подборът на кандидати протича в няколко 
етапа и ще се проведе през април и май. 

Самият стаж ще бъде през лятото, 
когато студентите са във ва-

канция и нямат ангажимен-
ти към университета. През 

тази година се търсят 
стажанти предимно за 
отделите Човешки ре-
сурси, Контролинг, Сче-
товодство и REKO. След 
като кандидатурите се 
разгледат, участниците 

трябва да изпълнят раз-
лични задачи като тестове 

и групови игри. В зависи-
мост от резултатите се изби-

рат няколко кандидати, които 
получават покана за последния етап 

от подбора – интервю с ръководител на от-
дел. 

Всеки стажант в BILLA се обучава по инди-
видуален план и работи заедно с ментор, 
от когото получава непрекъсната подкрепа 
и напътствия. Успешно завършилите про-
грамата имат възможност да се присъе-
динят към екипа на BILLA при наличие на 
свободни позиции.

HR стратегия



VIVACOM
Всички услуги на 
едно място

Мобилни гласови услуги

Мобилен интернет

Фиксирани гласови услуги

Фиксиран интернет

Телевизионни услуги

Облачни услуги от ново поколение

Индивидуални телеком решения
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име на фирмата

GemSeek Consulting

отрасъл

Market research 

координати

Sofia, bul. Shipchenski prohod 18,
Galaxy Trade Center, fl. 7 office 701
contact person: Stoyan Zarkov
hr@gemseek.com

Who we arе

GemSeek Consulting is a market intelligence and consulting company. 
We help our clients make informed decisions based on market research 
evidence, rigorous business analysis and predictive modeling. We combine a 
state-of-the-art methodological tools with a unique expert project approach 
to provide the right solution to each client.

We hold international expertise in management consulting, market 
forecasting, marketing portfolio optimization, competitive analysis, and 
economic value measurement of marketing communications, brand equity 
and consumer loyalty.

Are you already intrigued? Do you want to be a part of a company with 
an inquisitive character? Apply Now! We're looking forward to reading your 
resume!

Data scientist

Developing data driven products and architectures. Background in machine 
learning and predictive modelling. Design models to align with known 
business facts and available data

Business Analyst

Passionate about creating insights from data and turning them into actions. 
Work with all kinds of data. Analyze customer loyalty and brand preference

Market researcher

Provides insight-driven consultation and evidence-based strategic and 
tactical guidance. Execute and analyze custom quantitative marketing 
research projects. Provide actionable recommendations and lead the 
communication with the client.

Project manager

Client centric, result oriented and 
open-minded Market Research 
Project Manager. Organize and 
implement market research 
projects, providing data search 
and integration. Organize project 
timelines, process flows and monitor 
the execution of processes;

IT Business Analyst

Advisor for growth that analyzes 
customer business needs and 
gathers business specifications. 
"Can do" approach.  Manage 
complex IT projects end to end. 
Create project presentations and 
compile reports  

Data analyst

Well-rounded expert with a robust 
technical skillset and good business 
understanding. Delivering analytical 
solutions to a range of market 
intelligence issues. Managing large 
number of datasets and consolidate 
them into a structured database.
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Представяне

Еndava e международна компания за IT услуги. Вече 17 години обслужва 
световни лидери от финансовия, застрахователния, телеком и ме-
дийния сектор, дистрибуторските мрежи и туризма. 
Разполага с мрежа от офиси в цял свят - в Сeверна и Южна Америка, 
както и в цяла Европа. В компанията работят над 4000 висококвали-
фицирани специалисти. През годините Endava се утвърждава като 
предпочитан работодател с редица награди на пазарите, на които 
оперира.
Центровете на Endava за разработка на софтуерни решения са в 
България, Румъния, Сърбия, Македония, Молдова и Колумбия.
В София компанията разполага с модерен офис в центъра на града с 
обща площ 2200 кв.м, 14 конферентни зали, кафетерия, зони за релакс, 
стая за игри, библиотека, паркоместа. 
Бързият растеж на Endava се дължи на силна корпоративна култура, 
техническа експертиза и иновативни услуги. Гордеем се, че на гло-
бално ниво 1/3 от новите ни служители идват заради препоръка на 
настоящи членове на екипа ни.

Основна цел и ценности

Ние съществуваме, за да създадем работна среда и култура, която 
да поражда успех и чувство на удовлетворение, като се стараем да 
се грижим за нашите клиенти и помагаме на служителите си да „бъ-
дат повече“.

Нашата култура е:

Основана на идеята, че една компания е успешна само ако нейни-
те служители са успешни, но и в същото време удовлетворени от 
своята работа. Затова поемаме ангажимента не просто да инвес-
тираме в тяхното техническо развитие, но и да подкрепяме усъвър-
шенстването им и в други сфери на индивидуален интерес. Ние при-
ветстваме техните истории и любими занимания, като осъзнаваме 
и зачитаме приноса им в оформянето и растежа на организацията. 

Работа

У нас Endava търси способни 
софтуерни инженери - разработ-
чици, архитекти, тест инжене-
ри, Java, .Net, JavaScript, Scrum 
специалисти, специалисти по 
мобилни приложения, специали-
сти по автоматизирано тест-
ване, бизнес анализатори. 

Стажантски програми:

Лятната ни стажантска про-
грама предлага разнообразие от 
предизвикателства, които ни 
дават възможност да привлечем 
вниманието на току-що завър-
шили IT таланти. Това се случ-
ва на базата на структуриран 
подход за кариерно развитие с 
ясно описани стъпки, директен 
контакт с клиенти, споделяне на 
доказани международни практи-
ки и партньорство с колеги от 
други локации.

Начини за кандидатстване 

1.  Можете да се свържете с на-
шия Recruitment team в LinkedIn.

2. http://careers.endava.com/

3. Sfd.pdr@endava.com

ОТКРИТОСТ АНГАЖИРАНОСТ АДАПТИВНОСТ ИНТЕЛЕКТ ДОВЕРИЕ

име на фирмата

EНДАВА

отрасъл

Разработка на софтуер 

координати

София
бул. "Витоша" 89Б
"Милениум център", ет. 9 и 10
www.endava.com
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име на организацията

„ЗАЕДНО В ЧАС“

отрасъл

Образование 

координати

Collider Activity Center
бул. „Цариградско шосе“ №111В, 
гр. София 1784
+359 2 988 06 88 
info@zaednovchas.bg

Представяне

ЗАЩО “ЗАЕДНО В ЧАС” Е ТОЧНОТО МЯСТО ЗА ВАС

Завършвате висшето си образование и търсите 
най-добрата следващата стъпка за професионал-
ното си развитие? Работата ви вече не ви носи 
удовлетворение и се стремите към място, на което 
да се чувствате полезни не само за себе си, но и 
за обществото? Искате да развиете важни профе-
сионални и лидерски качества, да споделите опита 
си с ученици и да им помогнете да открият своите 
пътища в живота? Ако се разпознавате в някоя от 
тези ситуации, може би “Заедно в час” е правилно-
то място за вас. Ето и още няколко причини, заради 
които да обмислите програмата за професионално и 
лидерско развитие като своя следваща стъпка.

Преподаването развива ключови умения
Каквито и бъдещи професионални планове да има-
те, работата като учител ще ви научи на много 
важни умения, които могат да са ви от полза за 
различни кариерни сфери. Сред тях са комуника-
ционните и организационни умения, работата в 
екип и с разнообразни групи хора. Участниците в 
програма “Заедно в час” преминават през обучение 
по международния модел „Преподавай като лидер“, 
а тези, които нямат професионална квалификация 
„учител“, придобиват такава от университет - 
партньор на организацията.

Работата за кауза носи смисъл
“Заедно в час” работи за подобряване на образова-
нието в България, така че всички деца в страната 
да придобият знанията и уменията, които да им 
помогнат да се справят в живота, да реализират 
потенциала си и да бъдат щастливи. Участниците 
в програмата пряко допринасят за тази цел. 

Участниците получават подкрепа в работата и 
развитието си
По време на двете години преподаване участници-
те в програма “Заедно в час” работят с координа-
тори – хора с опит в сферата на образованието, 
които подкрепят учителите в ежедневната им ра-
бота. Програмата включва и много обучения – не 
само преди започването на работа в училище, но и 
продължаващи по време на двете години. Органи-
зацията предоставя възможности за специализа-
ция в различни кариерни пътеки след завършването 
на програмата, свързани с каузата за подобряване 
на достъпа до качествено образование за всички 

деца. Пред участниците има и редица възможнос-
ти за трупане на опит и черпене на добри практи-
ки от цял свят благодарение на глобалната мрежа 
Teach For All.

“Заедно в час” е общност с една голяма цел – по-
добро образование
“Заедно в час” е голяма общност от хора с обща ви-
зия за образованието. Сред тях са възпитаниците 
на програмата и настоящите учители, екипът на 
организацията, корпоративни и институционални 
партньори, които припознават мисията на органи-
зацията. Всички те се подкрепят взаимно и тър-
сят начини за съвместна работа. Участниците 
по програмата имат достъп до възможности за 
включване в проекти на други неправителствени и 
бизнес организации, в работни групи за изготвяне-
то на препоръки за подобряване на образователна-
та система и други.

Начин на кандидатстване

Първият етап на кандидатстването става чрез 
попълване на онлайн формуляр на apply.zaednovchas.
bg. На сайта можете да откриете подробна инфор-
мация за критериите за кандидатстване и етапи-
те на подбор.

ЗА “ЗАЕДНО В ЧАС”

Фондация “Заедно в час” вече близо осем години 
работи за това всяко дете в България да има 
достъп до качествено образование и възмож-
ност да реализира потенциала си, независимо 
от средата, в която живее, и социално-иконо-
мическия си произход. Организацията помага 
за това нови хора – успешни професионалисти 
и завършващи студенти, да влязат в система-
та на българското образование и да работят 
дългосрочно за положителна промяна и намаля-
ване на образователното неравенство в стра-
ната. Участниците по програма “Заедно в час” 
преподават минимум две години в училища, къ-
дето мнозинството от учениците имат ниски 
резултати. Преди това преминават интензивно 
обучение, а по време на двете години и след тях 
получават подкрепа за професионалното си раз-
витие от организацията.
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Market leader for highly complex 
integration solutions and 

B2B / EDI, MFT, EAI / API integration 
for all company sizes in a wide 

range of industries.





Представяне

Групата EVN България е част от концерна EVN. Воде-
ща компания в него е EVN AG, която е регистрирана 
на Виенската борса и притежава стабилни позиции 
на европейските енергийни пазари. 

EVN България е създадена след приватизация на 
енергийните дружества в Пловдив и Стара Загора в 
началото на 2005 г. Групата EVN България обхваща 
бизнес дейности в областта на разпределението и 
продажбата на електрическа енергия в Югоизточ-
на България, топлоснабдяване в град Пловдив и 
търговия с енергия и въглеродни емисии в България 
и Югоизточна Европа, както и проекти в областта на 
възобновяемите енергийни източници.

До момента компанията инвестира над 1,5 млрд. 
лева в енергийната инфраструктура на България.  
Обслужва над 1,5 клиенти на лицензионна територия 
от 42 000 km2. 

EVN се стреми да развива своята дейност в полза на 
обществото, затова и подкрепя и инициира проек-
ти от социална значимост. Такива са вътрешната 
доброволческа програма „EVN за България“, проекти 
обезопасяване на рискови електропроводи, опазване 
популацията на белия щъркел и др.

През януари 2018 г. EVN България беше отличена от 
Българска асоциация за управление на хора в органи-
зираните от асоциацията Годишни HR награди 2017, 
заемайки първо място в категорията „Най-добър HR 
проект на голяма компания“.

Компанията получи отличие от годишните национал-
ни награди за изграждане на работодателската марка 
„Employer Branding“ в категорията „Employer Branding 
Idea“ за успешното реализиране на своя вътрешна 
кампания.

Координати 

Пловдив, ул. Хр. Г. Данов 37

www.evn.bg
www.linkedin.com/company/evn-bulgaria

Име на фирмата

EVN България

Отрасъл 

Енергетика

Работа

В EVN България могат да се реализират специалисти 
от различни бизнес области като инженери в обла-
стите електротехника, електроенергетика, топло-
техника и топлоядрена енергетика; ИТ специалисти; 
юристи; финансисти; икономисти.

Ние ви предлагаме:

възможност за професионална реализация в 
стабилна международна компания
развитие и надграждане на уменията чрез разно-
образни задачи и подходящи обучения
динамична работа, свързана с предизвикател-
ствата на енергийния пазар
отлични условия на работа  в екипи от изградени 
професионалисти.

Стажантски програми

Лятната стажантска програма „Младежи с бъдеще“ 
е част от философията на EVN за професионално 
развитие на бъдещи специалисти. В рамките на стажа 
ще получите:

индивидуална програма за период от 3 месеца 
(юли – септември)
личен ментор
постоянна обратна връзка
атрактивно възнаграждение.

За да участвате, е необходимо:
да сте студент след трети курс  от техническа или 
икономическа специалност
да притежавате много добра компютърна гра-
мотност
да сте мотивирани да учите и развивате своите 
умения.

Свободните стажантски позиции можете да откриете 
на сайта на дружеството www.evn.bg , меню Кариери, 
Младежи с бъдеще.

Начини за кандидатстване

За да кандидатствате, изпратете ни автобиография 
и мотивационно писмо на имейл internship@evn.bg 
за стажантски позиции и на jobs@evn.bg за вакантни 
работни места.
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Успехи

Кариера@EVN

Екипен дух

Развитие

Бъдеще



1. През 2015 г. посетих 
„Дни на кариерата“ и там 
се запознах с дейността 
на Центъра за споделени 
бизнес услуги на Cargill в 
София. Скоро след това 
започнах работа на по-
зицията Global Mobility 
Operations Associate. 
Сега, само две години 
по-късно, вече съм Global 
Mobility Supervisor.

2. Да работя с колеги от 
целия свят. Още отнача-
ло ми бе много интерес-
но да съм част от про-
екти на международно 
ниво и да се запозная със 
специфичните културни 
различия в корпоративна 
среда.

3. За тези две години 
Cargill ми е дал страшно 
много. Не само в разви-
тие на знания и умения, 
които да прилагам в про-
цеса на работата ми, но 
и в управлението на хора.  

4. Прекрасните хора, с 
които работя – моят 
екип и колегите по света. 
Щастлива съм и от сво-
бодата, която се дава на 
новите идеи и на поощря-
ването на всякакви подо-
брения по процесите.

име на фирмата

Cargill България

отрасъл

Център за споделени  
бизнес услуги

координати

гр. София, бул. „България“ 69
Infinity Business Center
www.cargill.com
www.cargill.bg 

Представяне

Cargill предоставя на света храни, селскостопански, финансови и про-
мишлени продукти и услуги. Имаме 155 000 служители в 70 страни и 
над 150 години опит. Заедно с фермерите, клиентите, правителства-
та и общностите ние помагаме на хората да процъфтяват.
Центърът за споделени бизнес услуги на Cargill в София е един от 
7-те подобни центрове на компанията, в които са изнесени специ-
фични за нея процеси. Оттук експертите ни работят за Cargill в мно-
го държави в Европа. Дейностите, с които подпомагаме компанията, 
са финанси, човешки ресурси, доставки и логистика.

Гордеем се с: 

 Екипа ни от млади професионалисти, чиято работа има добавена 
стойност за дейността на Cargill в целия свят;
 Възможността за бързо кариерно израстване в центъра;
 Нашата Първа награда за “Shared service Center” в България за 2017 г.;
  Социалната ни ангажираност към храната, околната среда и обра-
зованието. 

Нашите свободни позиции:

Търсим младши специалисти в 
сферата на финансите, човеш-
ките ресурси, доставки и транс-
порт и логистика. Можете да 
се запознаете с актуалните ни 
обяви за работа на специалния 
ни за това сайт - cargill.com/
careers. Вижте и обявите ни в  

/company/Cargill

Как да кандидатствате:

Необходими документи – CV и 
мотивационно писмо на англий-
ски език.
За повече информация ни пише-
те на CBS_Sofia_Recruitment@
Cargill.com 

Росица Георгиева,  
Global Mobility Supervisor, 
Global HR Solutions

1. То започна през 2017 
г. Винаги съм се чувст-
вала добре в междуна-
родна среда, затова 
избрах да стана част 
от екипа. Позицията 
ми е  Accountant Аnalyst 
и се занимавам със сче-
товодство, финансов 
анализ, репортинг и 
консолидация на финан-
сови отчети. 

2. За мен Cargill беше 
едно съвсем ново пре-
дизвикателство. Още 
през първата седми-
ца започнах да работя 
по нов за компанията 

проект във Франция. 
Запознах се с изцяло 
нови за мен неща – 
френските счетоводни 
стандарти, работата 
със SAP и консолида-
ционната система.

3. Cargill ми дава въз-
можност за кариерно 
и личностно израст-
ване. Имам свободата 
да допринасям с идеи и 
да участвам в допълни-
телни проекти, според 
интересите ми. Уси-
лията, които полагам, 
се възнаграждават с 
доверие и инвестиция в 
развитието ми.

4. Интересната рабо-
та и прекрасният екип, 
в който работя. Коле-
гите ми са големи про-
фесионалисти и винаги 
готови да помогнат. 
Приятно ни е не само 
да работим, но и да пре-
карваме свободното си 
време заедно.

Лиляна Полихронова,   
Accountant Analyst, Finance

1.  Какво е твоето професионално пътешествие в Cargill 
Business Services Sofia?  

2. Кое бе новото за теб в Cargill?
3. Какво ти дава работата тук? 
4. Какво те прави щастлива тук?
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My career with Concentrix 

 
My Role

All Concentrix openings you can review at: 
http://careers.concentrix.com/

#OPENNESS
careers.concentrix.com



име на фирмата

„Либхер-Хаусгерете Марица“ ЕООД

отрасъл

Производство 

координати

4202, с. Радиново

обл. Пловдив
тел.: +359 32 505 414
www.liebherr.com 

Представяне 

„ЛИБХЕР-ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА“ ЕООД е част от международния кон-
церн „Либхер“. В нашите повече от 140 дружества по цял свят рабо-
тят над 44 000 сътрудници.
От създаването й през 2000 година фирма „Либхер“ инвестира над 
200 000 000 лв. в производствените си и логистични площи, в не-
прекъсната модернизация и разширение, в развитие и повишаване на 
квалификацията на персонала. 
Ние произвеждаме широка гама висококачествени хладилници и фри-
зери, за които имаме пазари и клиенти. Превъзходното качество и 
дизайн на нашите продукти се потвърждават непрекъснато от не-
зависими институции. До момента фирмата е отличавана 3 пъти 
с наградата „Инвеститор на годината”, а в рамките на наградите 
Plus X Awards „Либхер“ постоянно се избира за „Специализирана тър-
говска марка”. 

Защо „Либхер“? Кандидатствах и 
имах предложения от няколко го-
леми фирми, след като завърших 
бакалавърската си степен, но из-
брах „Либхер“,  защото по време на 
интервюто се впечатлих от про-
фесионализма на хората, които ми 
представиха същността на рабо-
тата. Въодушевих се от възмож-
ността да участвам в проекти, 
свързани с проектиране на маши-

ни, въвеждането им в производството и тяхната поддръжка. Колек-
тивът е добре обучен и сработен и всеки ден научавам нови неща. 

Стипендиантска програма

Фирма „Либхер-Хаусгерете Марица“ ЕООД има 4 свободни стипенди-
антски места за следните отдели: Конструктивен, Технологичен, ИТ, 
Развойна дейност.
Нашето предложение: Месечна стипендия до приключване на насто-
ящата образователна степен, платен стаж през семестриалните 
ваканции, осигуряване на езиково обучение, трудов договор с фирма-
та за минимум 3 години след дипломиране.
Нашите кандидати: Студенти от II или III курс бакалавърска степен 
или магистърска степен (редовна форма на обучение)  по специал-
ностите:
  Машиностроене 
  Автоматизация / Електроника
  ИТ
  Топлотехника
  Инженерна физика.

  Добра теоретична подготовка
  Желание за изучаване на немски/английски език
  Желание за работа в промишлеността.

ÑÒÀÍÈ ×ÀÑÒ ÎÒ ÅÊÈÏÀ ÍÀ

Работа   

В момента ние продължаваме 
развитието си и не спираме да 
разширяваме екипа от специа-
листи: 
  средни техници;
  инженери от всички направле-
ния;
  ИТ специалисти – вградени сис-
теми, потребителски интер-
фейс, тестване на софтуер.

Важни са  познанията по немски 
или английски език. 

Стажантска програма

Нашето предложение: Платен 
стаж с продължителност  до 6 
месеца на трудов договор
Нашите кандидати: Студенти 
от III или IV курс бакалавърска 
степен или магистърска степен  
от специалностите: 
  Машиностроене
  ИТ
  Автоматизация / Електроника
  Индустриален мениджмънт
  Топлотехника
  Електротехника
  Инженерна физика
  Психология или УЧР
  Екология.

   Добра теоретична подготовка
   Желание за работа в промиш-
леността.

Начин за кандидатстване

Мол,я изпратете актуална ав-
тобиография и мотивационно 
писмо на e-mail адрес: lhm_jobs@
liebherr.com или кандидатствай-
те през сайта на компанията 
www.liebherr.com
Тел.: +359 32 505 399 / +359 32 
505 414

Павел Радев,   
Инженер автоматизация
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Да стигнеш от точка А до точка Б по възмож-
но най-ефективния и оптимален начин е въпрос, 
актуален не само в учебниците по математика. 
Пренесен в света на бързооборотния сектор, 
той се превръща в ежедневно уравнение, което 
всеки специалист по логистика трябва да раз-
реши. По какъв начин да планираш и управляваш 
продуктовия асортимент, така че той да прис-
тигне в правилния момент на правилното мяс-
то? Това е предизвикателството, пред което 
всеки ден се изправя и Атанас Бакалов, ръково-
дител „Складова логистика“ във втория логис-
тичен център на "Лидл България" – в с. Кабиле, 
Ямбол. „Нашата работа е от огромно значение, 
защото осигуряваме нормалното функциони-
ране на всички наши магазини и по този начин 
допринасяме за удовлетвореността на нашите 
клиенти“ – така той описва ролята на отдела, 
за който отговаря.

РЕБУСЪТ 

Традиционно един работен ден включва прие-
мането, подготовката и експедитирането на 
средно 1000 палета със стока – число, което 
устойчиво продължава да нараства. „Динамика-
та в нашата работа е огромна – всеки ден се 
случва нещо ново и непредвидено, на което ти 
трябва да реагираш максимално бързо и правил-
но.“ В тази ежедневна динамика нямаш право на 
грешка, защото последствията и загубите ще 
са сериозни. Ако магазините в цялата страна и 
техните клиенти разчитат на твоя екип, за да 
получат навреме стоката, която им е необходи-
ма, не можеш да си позволиш грешен сценарий. 
Може би именно затова за него логистиката е 
като ребус, който непрекъснато провокира уме-
нията и реакциите ти и който трябва непре-
къснато да разгадаваш. 

Същият този ребус често те изправя пред раз-

лични предизвикателства – усложнения с пътна-
та обстановка, времето, аварии и много други. 
Точно тук обаче идва и професионалната тръп-
ка – да успееш да доставиш стоката въпреки 
блокираните пътища и така да докажеш, че 
няма невъзможни неща.  

ИЗМИНАТИЯТ ПЪТ

Целият професионален път на Атанас Бакалов 
минава в сферата на търговската логистика. 
Завършва висше образование по дуалната сис-
тема за обучение на "Lidl Германия" в профе-
сионалната академия в Щутгарт, специалност 
„Логистика в търговията". „Предимството на 
дуалното обучение е, че ти позволява едновре-
менно да учиш и да прилагаш практически на-
ученото“, разказва той. Комбинацията между 
натрупания професионален опит и наученото в 
университета логично го отвежда до направле-
нието „Логистика“ в "Лидл България" – започва 
като ръководител отдел "Комисиониране" в пър-
вия склад на веригата в с. Равно поле, до София, 
след което, с откриването на втория логисти-
чен център в с. Кабиле, Ямбол, миналата годи-
на, застава начело на складовата логистика на 
новата база. 

УМЕНИЯТА 

На въпроса кои са най-важните умения, които 
трябва да притежава специалистът по логис-
тика, извежда на преден план следните някол-
ко: да имаш икономическо образование, да имаш 
опит с работа в голям екип и да умееш да кому-
никираш с хора и да притежаваш специфични за 
сферата на транспорта познания, защото без 
тях няма как да взимаш правилни логистични 
решения. Разбира се, към целия този комплект 
знания се добавят и още толкова, не по-малко 
важни личностни качества – да си отворен към 
новостите, да си любопитен, да следваш целта 
си, да се адаптираш, да залагаш на екипността, 
но да бъдеш критичен и към самия себе си.  

ПЕРСПЕКТИВИТЕ 

Логистиката е изключително устойчив бранш 
– динамичен и перспективен, а възможностите 
в него са неограничени – „стига да искаш да бъ-
деш отговорен, да се развиваш заедно с екипа 
си и да постигаш конкретни резултати“. И раз-
бира се, да не спираш да намираш решение на 
най-важното уравнение, пред което логистика-
та те изправя – как при минимални разходи да 
постигаш най-доброто качество, а в резултат 
на това да заслужиш и най-високата оценка на 
своите клиенти. 

ЛОГИСТИКАТА НЕПРЕКЪСНАТО ПРОВОКИРА УМЕНИЯТА ТИ 

Атанас Бакалов, ръководител  
"Складова логистика", "Лидл България"
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Във времето, в което спортна кола излетя в 
Космоса на борда на най-мощната ракета в све-
та, границите на възможното изглеждат все 
по-условни и размити. Затова и перспективата 
да пазаруваш от смартфона си, докато си в ме-
трото, да получаваш продуктите си с дрон или 
пък хладилникът ти да направи поръчка вместо 
теб посредством IoT (Internet of Things) е повече 
от реална. Все по-активното развитие на ИТ 
иновациите и технологиите в retail сектора не-
съмнено променя облика и на самия бранш. Как 
да се отговори на тези динамични промени и 
как да се управлява нарастващата дигитализа-
ция на процесите – отговорът на тези въпроси 
постоянно търси екипът на Светослав Цвета-
нов, ръководител ИТ системи в "Лидл България". 
„Необходимостта от добре развити, стабилни и 
иновативни ИТ системи в бързооборотния сек-
тор става все по-важна. 

От една страна, да отговориш на тези изисква-
ния е сериозно предизвикателство, но едновре-
менно с това е и възможност да бъдеш новатор 
и винаги в крак с най-новите ИТ тенденции“, раз-
казва той. 

ПРОФЕСИЯ ИТ В "ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ" 

В "Лидл България" съвременните и модерни ИТ 
системи вече са навлезли на всяко ниво, проце-
сите се автоматизират, хората разчитат все 
повече на тях, затова и надеждността и ста-
билността на ИТ средата е по-важна от вся-
кога. Затова ИТ екипът във веригата непрекъс-
нато подобрява стабилността на системите и 
включва нови функционалности, необходими за 
потребителите. „Един такъв пример е касовият 
софтуер в нашите филиали“, обяснява Свето-
слав. „Средно на година правим по един основен 
ъпгрейд на системата и по няколко по-малки 

ъпдейта, за да отговорим на изискванията на 
служителите ни и на нашите клиенти. В бъде-
ще тези изисквания не само ще се увеличават, 
но съм сигурен, че ще възникнат и нови, които 
към момента дори не можем да си представим“, 
допълва той. Именно затова като лидер в търго-
вията на дребно в Европа пред Lidl все по-акту-
ална е необходимостта освен водеща верига да 
бъде и една изключително динамично развиваща 
се ИТ компания. „Ако искаш да запазиш стандар-
та си и да бъдеш конкурентен на пазара, тряб-
ва да имаш най-добрия ИТ екип, защото всички 
тези промени, които се случват, показват един-
ствено колко голяма е нуждата от качествени 
ИТ специалисти“, обобщава той. 

ПЕРСПЕКТИВИТЕ 

Безспорно една от най-актуалните тенденции 
днес е онлайн търговията на хранителни стоки. 
Все повече retail фирми правят проучвания в тази 
посока и искат да бъдат част от нея. „В све-
товен мащаб това е сектор с голям потенциал, 
който тепърва ще променя познатия ни модел 
на пазаруване. Едновременно с това обаче тук, в 
България, той изисква сериозна и мащабна под-
готовка, свързана с покриването на сериозни из-
исквания и цялостна реорганизация на работни-
те процеси“, обяснява Светослав. Така например 
съвсем наскоро в България отвори врати ИT цен-
тър за развойна дейност Lidl Digital – високотех-
нологичен ИТ център, който обслужва всички Lidl 
държави. Неговият екип от висококвалифицирани 
специалисти отговаря за ключови ИТ проекти и 
за високотехнологична дейност по разработва-
не на платформи, системи и решения, които да 
се ползват от всички Lidl държави за онлайн тър-
говията. Това безспорно е важна онлайн крачка, 
която още веднъж потвърждава, че новите ре-
алности и динамиката на промените те задъл-
жават да поддържаш изключително високо ниво 
в ИТ областта – точно както го прави и "Лидл 
България". 

НОВИЯТ ОБЛИК НА ИТ СПЕЦИАЛИСТА 

„Развитието на ИТ сектора вече формира и един 
нов облик на ИТ специалиста“, споделя Свето-
слав. „Все повече нараства нуждата от служи-
тели тип „Оператори на системи и машини“. 
Все по-важни стават и определени личностни 
качества – като това да бъдеш иновативен, с 
отворено мислене за нови идеи и предложения. 
Не трябва да те е страх от провал, защото, за 
да внедриш дадена иновация и за да бъдеш първи, 
трябва да имаш смелостта да опитваш“, добавя 
той.  

ИТ СПЕЦИАЛИСТ ПО ВРЕМЕ НА БУРНО ИТ РАЗВИТИЕ 

Светослав Цветанов,  
ръководител ИТ системи, "Лидл България" 

Повече за възможностите и успешните истории в Лидл България може да намерите на jobs.lidl.bg



име на фирмата

Magna Powertrain Plovdiv EOOD

отрасъл

Автомобилната индустрия 

координати

Industrialna zona Rakovski
Mail Code 4142
Stryama, Bulgaria
Mobile: +359-87-935-2188
Office: +359-32-273-803
Fax: +359-32-273-801
www.magna.com

Гордеем се с

"Магна" е единственият автомобилен доставчик с цялостен поглед 
върху целия автомобил, включително интегрираните електронни 
компоненти, които свързват всичко заедно.

Всеки ден екипът ни използва тази перспектива, за да въздейства 
на отрасъла. Ако вие можете да го помислите, ние можем да го съз-
дадем. Затова се присъединете към нашия екип и нека да започнем 
да мислим.

Нашият екип

В "Магна" ние вярваме, че уникалните идеи идват от уникални гледни 
точки.

В "Магна" ще станете част от екип, който се разпростира на 4 кон-
тинента.

Ще имате възможността да общувате с колеги от целия свят, за 
да създавате висококачествени иновативни продукти. С над 163 000 
служители в 29 държави, кариерата в "Магна" може да ви отведе на-
всякъде, където желаете да отидете.

Как да станете част от нашия екип

Изпратете актуалното си CV на: 
Vaska Stoitseva, HR Specialist Magna Powertrain или на имейл  
jobs.plovdiv.mpt@magna.com

Свободни позиции

  Advanced Quality Engineer
  Инженер техническо планиране
  Оператори на автоматизирани 
монтажни линии
  Машинни оператори на мета-
лорежещи машини с ЦПУ

  Стажанти в отдели Производ-
ство, Монтаж и Администрация
  Машинни технолози и настрой-
чици.

ГЛОБАЛНА 
РАБОТА В ЕКИП

Работим най-добре, 
когато работим 

заедно

ФОКУС 
ВЪРХУ КЛИЕНТА
Винаги поствяме 

нуждите на клиента 
на първо място

ИНОВАЦИИ
Мислим 

за бъдещето

УВАЖЕНИЕ
Гледаме 

на ценностите 
от различни 
перспективи

ОТГОВОРНОСТ
Вземаме 
решения 

с увереност

Нашите ценности

СТАЙКО 
МИЛУШЕВ
Инженер производствено плани-
ране, прогнозиране и развитие
Образование: Бакалавър – ма-
шиностроене и уредостроене; 
Магистър – индустриален ме-
ниджмънт
Преди да завърша бакалавър-
ската си степен, постъпих в 
"Магна" през 2013 година като 
стажант. За мен беше изключи-
телно важна стъпка да започна 
в толкова голяма и развиваща се 
компания. Тук получих много зна-
ния, опит и добри приятелства. 
След двегодишен стаж ми беше 
дадена възможност да започна 
на позицията, която все още зае-
мам, а именно инженер производ-
ствено планиране, прогнозиране 
и развитие.
Искрено мога да заявя, че ха-
ресвам работата си в "Магна", 
самата работна среда и въз-
можността за реализация. Най-
важното за мен е да се чувст-
вам удовлетворен след края на 
работния ден, което мога да 
заявя, че тук го постигам.
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“Работя в "Магна" от 2013 година. 
Първоначално започнах като асис-
тент човешки ресурси, а от 2015 
г. заемам позицията специалист 
управление на човешки ресурси. 
Завършила съм Международни 
икономически отношения в ПУ „П. 
Хилендарски“ и имам магистърска 
степен по управление на човеш-
ките ресурси от УНСС, гр. София.
Преди всичко работата в "Магна" 
ми дава възможността да се за-
нимавам с това, което харесвам. 
Обичам работата си и тя винаги 
ми е давала чувство на удовлет-
вореност.
Динамиката на работата и пре-
дизвикателствата, които ми 

предоставя тя, ми дават възмож-
ност непрекъснато да разширя-
вам знанията си и да научавам 
нови неща.
Основната мисия на отдел човеш-
ки ресурси е грижата към служи-
телите ни, тяхната мотивация и 
стремеж към световно качество. 
Опитът ми в сферата на подбора 
на персонал ми помага да откри-
вам таланти и заедно с моите 
колеги да работим в посока тях-
ното усъвършенстване.
"Магна" е компания, която държи на 
ценностите и принципите си, кое-
то, съчетано с високите професио-
нални стандарти, я прави едно на-
истина отлично място за работа.

СИЯНА СТЕФАНОВА
Специалист управление на 
човешки ресурси











име на фирмата

NaXex

отрасъл

Компютри и телекомуникации 

координати

София 1574
жк "Христо Смирненски" 
ул. "Никола Тесла" 3
тел.: +359 2 492 8304
www.naxex-tech.com

Какво е бъдещето на един програмист в България 
и как изглежда реализацията му? Разказва Славена 
Асенова, която работи в софтуерната компания 
Naxex от година и половина. Първоначално се явява 
за позиция Senior .NET девелъпър, но впоследствие 
бива наемана на позиция ръководител. Завършила 
е Софийския университет, с бакалавър „Приложна 
математика“ и магистратура „Софтуерни техно-
логии“. Винаги е имала влечение към програмиране-
то и именно тази страст я отвежда до Naxex.

МОЯТА ПРОФЕСИЯ
Да си девелъпър е нещо изключително яко, защо-
то пишеш за някакви хора „ченгелчета“, които при-
видно не значат нищо, а накрая се получава това, 

което искаш. Реално сътворяваш някаква логика, 
която след това виждаш как работи, което е много 
готино. Виждаш реално нещо, което ти си сътво-
рил, което за мен е уникално. Аз успявам да ком-
бинирам тази страхотна технологична част със 
социалния елемент в професията си. 

МОЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
Завърших II Английска езикова гимназия и след това 
влязох в Софийския университет, където изкарах 
бакалавъра си „Приложна математика“ през 2005. 
След магистратурата ми "Софтуерни технологии", 
във ФМИ отново започнах своята кариера и малко 
по малко натрупах техническите и комуникацион-
ните умения, които са ми нужни в момента. 

МОЯТ ПЪТ ДОТУК
Измежду колегите по време на магистратурата 
срещнах бившия си шеф. Той имаше фирма, в коя-
то започнах като Junior девелъпър. Бях учила Java 
в университета, а той ми предложи позиция на 
програмист със C#, ASP.NET. По принцип компани-
ята беше service-oriented, така че натрупах опит 
покрай различните проекти. Две-три години и вече 
започнах да ръководя проекти с няколко души. Запо-
чнах да комуникирам с клиенти и да се занимавам с 
различни проекти. В по-малките компании е така, 
сливат се ролите. Там говорих с клиенти, правих 
план на проекта, ръководих екипа, гледах кода, от-
делно пишех. Натрупах много опит за кратко вре-
ме. Изкарах цели 10 години там, но в един момент 
започнах да буксувам на едно място и да не се раз-
вивам, което за мен е невъзможно. Всъщност всич-
ко се промени след въпрос на мъжа ми „Последните 
6 месеца какво си научила на работа“ и отговорът 
беше „Нищо“. Реших, че трябва да се промени. Така 
преди 2 години започнах друга работа във фирма, 
където бях вече Senior девелъпър и бързо си при-
помних чисто технически нещата. След 6 месеца 
с мен се свързаха от една агениця, пратихa ми 

РЪКОВОДИТЕЛ НА ЕКИП ПРОГРАМИСТИ
 ÑËÀÂÅÍÀ ÀÑÅÍÎÂÀ, Team Lead íà åêèï M&M, êîéòî ðàçðàáîòâà Profit 

(îíëàéí ïëàòôîðìàòà çà òúðãîâèÿ ñ ôèíàíñîâè èíñòðóìåíòè)  
â Naxex Technological Development
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няколко комапнии и за една седмица отидох на 3-4 
интервюта. Naxex много ми харесаха като отно-
шение и най-вече като атмосфера. Реших да се 
пробвам тук преди година и половина и изобщо не 
съжалявам, че не продължих в друга насока.

МОИТЕ ЗАДАЧИ И ОТГОВОРНОСТИ
Ръководя така наречения M&M екип. Общо взето, 
цялата технология Forex на Naxex в момента e в 
нашия екип, който е cross-functional. Има девелъпъ-
ри, QA-и и Product-и, които ни задават изисквания-
та. Това, което аз основно правя, е да ръководя еки-
па, да следя task-овете, да гледам за качеството на 
кода, да обсъждаме кое как трябва да се прави, да 
направим планирането на версията. Общо взето, 
да следя за развитието на продукта, целия Forex и 
да комуникирам с другите екипи във фирмата, ко-
гато се налага.

НУЖНИ УМЕНИЯ И ОПИТ
Първо, трябва да си отговорен. Второ, да се стре-
миш да правиш нещата по-добре, с по-добро ка-
чество и не само технически, ами да си тестваш 
проектите и  да работят. Да съобразиш различни-
те елементи от процеса - задължително логиче-
ско мислене. Хубаво е освен логическото мислене, 
когато си по-senior, трябва да разбираш и самата 
бизнес логика: Защо се изисква това от теб? Защо 
клиентът (или бизнесът в нашия случай) е поискал 
това и как с това което ти правиш, ще улесниш 
неговата работа? В крайна сметка това, което 
правим, е да улесняваме работата на другите хора. 
Трябва да си организиран и да знаеш целта, за да 
можеш да водиш успешно своя екип.

МОИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
Моите са по-често обвързани с комуникацията 
с хората, отколкото с техническата част. Тех-
нологиите си вървят, ние сме зад тях и гледаме 
да вървим в еднакво темпо. Работата с хората е 
изключително интересна, а когато имаш разноо-
бразие в екипа, голямото предизвикателство е да 
ги мотивираш да си вършат добре работата и да 
знаят коя е крайната цел. Когато изградиш един 
екип, който е добре стикован, вече можеш да поко-
риш високи върхове.

МОЕТО УДОВЛЕТВОРЕНИЕ
Аз идвам с желание на работа, просто ми носи удо-
влетворение да работя с хора. Малко като с двете 
ми деца - винаги има плодове в края на деня и ек-
ипната работа е причината за това. Аз не считам 
моите хора за конкуренция, а точно обратното.
Винаги им казвам  да ме критикуват, както и аз 
тях. Естествено, логическата и аналитична ми-
съл са силен мотиватор, също и позицията ми в 
момента съчетава точно тези две неща. Близо до 
технологията и заедно с хората, тъй като комуни-
кацията ми е присърце. Моят екип се състои от 
суперинициативни и млади хора, което ме зарежда 
допълнително. Тук такива хора търсим, с които да 
се бутаме и да се допълваме взаимно. Хора с ха-

рактер и цел.

ЗАПЛАТАТА
Naxex дава добри заплати и аз съм доволна, но съм 
такъв човек, който най-първо се влияе от това 
дали е удовлетворен от работата. Заплащането 
идва, след като обичаш какво правиш и го правиш 
добре. Била съм в ситуация, в която ми казаха „Кол-
кото пари искаш - толкова ще ти дадем, за да ос-
танеш“, но има един момент, в който, като се счупи 
нещо, няма пари, които да го поправят. Доколкото 
виждам, сегашното поколение се различава много 
от моето. За тях парите са изключително важен 
елемент. Моят съвет за един девелъпър, който за-
почва своята кариера, е да е малко по-търпелив. 
Пазарът в момента е жаден за IT кадри и наистина 
предлага финансово добро заплащане, но не задъл-
жително техническо развитие.

МОИТЕ ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ
Принципно винаги има място за развитие, особено 
в този сектор. Може да се ръководят повече екипи, 
повече комуникация с хората. В момента обаче съм 
супердоволна от работата си. Средата, в която 
се намирам, е идеална за мен и мисля по-скоро как 
може да се подобри и да бъде по-ефективна. По-на-
татък вече може да се заема и с повече проекти.

МОИТЕ ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ
Много са реално, не бих могла да изредя всички. 
Ясно е, че се ровя из Google, но нещо, което бих 
препоръчала силно, е Pluralsight. Трябва да се ходи 
на лекции и конференции, да се срещат други хора 
в бранша и да се обменят идеи. Ако си много Junior, 
има софтуерни академии, но там трябва да се вло-
жи много време и желание. Повечето хора си каз-
ват „Тук се изкарват много пари, ще изкарам един 
курс за два месеца и после ще изкарвам по три 
хиляди“. Нещата не стоят така, трябва да имаш 
логическо мислене и да те влече. Трябва да видиш 
какво ти харесва на теб, защото иначе не можеш 
да стигнеш далеч.

ТЪРСЕНИ УМЕНИЯ

• английски език

•  познаване на тясно свързани с продукта плат-
форми и библиотеки, например ASP.NET MVC или 
Angular

• владеене на програмни езици

• организираност

• отговорност

• желание за работа в екип и развитие.

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА 
В NaXex от май ще стартира за втора го- дина 
стажантска програма. Даваме възможност на 
младите хора с потенциал да станат част от 
иновативна технологична компания и да придобият 
практически опит. 
Следете www.naxex-tech.com/ careers за повече под-
робности.







име на фирмата

"Пайп Систем"

отрасъл

Проектиране, доставка и из-
граждане на ВиК инсталации 

координати

София 1700,
бул. "Симеоновско шосе" №93Б
вх. Б, ет. 2
M: +359 882 52 44 20
Т: 0800 900 88
Ф: (02) 860 14 96
office@pipesystem.bg
http://www.pipesystem.bg/

Представяне

"Пайп Систем" реализира различни програми с цел предоставяне на възможност на млади хора без опит 
в сферата на пълната инженерингова услуга по проектиране, изграждане и поддръжка на ВиК мрежи и 
спринклерни инсталации, да добият практически стаж, както и да се докоснат до реалното изпълнение 
на големи строителни обекти. Идеята на ежегодните стажантски програми е да изградят екипи от мла-
ди и знаещи специалисти и да предоставят възможност за кариерно развитие и за издигане в йерархията 
на база на показаните резултати.

В "Пайп Систем" сме отворени за младите хора, които имат желание да се учат и развиват в строи-
телния сектор. Прегръщаме идеята да подадем ръка на всеки, показващ желание, мотивация и „блясък в 
очите“. Осъзнаваме, че инвестицията в качествени кадри е най-важна и че човешкия фактор е най-ценни-
ят ни ресурс. Стартирахме с инициативата „Ковачница за кадри“ още преди 3 години, като предложихме 
стаж и работа на младите хора от университетите и строителните техникуми в страната. Днес с 
гордост можем да кажем, че благодарение на тази инициатива немалко младежи започнаха работа в ком-
панията и  се развиват и изграждат като професионалисти.

През следващите години от „Ковачница за кадри“ се превърнахме във „ВиК Академия“, развивайки новите 
кадри на компанията и предоставяйки им възможности за обучение и израстване. Приобщаването на все 
повече млади хора към инициативата ни за подготовка е един от основните ни приоритети. Благодаре-
ние на подготвените специалисти в компанията, които са мотивирани да споделят своя опит и знание, 
съумяваме да привлечем все повече млади хора, които желаят да покажат най-доброто от себе си. Ком-
панията постоянно търси служители с инженерни специалности, на които предоставя възможност да се 
докоснат до реалното изпълнение директно на строителната площадка, черпейки опит от най-добрите. 
Проектантската дейност също е силно застъпена в „Пайп Систем“ и дава възможност за развитие в 
условията на разработване на някои от най-големите и интересни проекти в столицата и в страната. 
Вратите ни са широко отворени за младите хора в бранша, без значение дали в текущия момент има 
отворена позиция, винаги с готовност разглеждаме потенциалните кандидатури и се стремим да пред-
ложим подходящо развитие. Всеки желаещ да стане част от екипа ни може да изпрати автобиография 
и мотивационно писмо на офисния ни e-mail адрес: office@pipesystem.bg или да ни открие в социалните 
мрежи Facebook и LinkedIN.

Ние съзнаваме опасностите от изтичане на качествена работна ръка зад граница, затова призоваваме 
все повече компании да протегнат ръка и да предложат обучение и развитие. Активното участие на 
младите хора в българските компании  е крайно необходимо в стремежа да се изгради проспериращо 
общество. Проблемите на младежите, тяхната професионална реализация и мястото им в обществения 
живот са едни от важните приоритети и за нас като участници в българския икономически живот. 
Варваме, че активното кариерно развитие се изразява в това да имаш правото, средствата, простран-
ството и възможността, а и подкрепата да се развиваш в унисон с развитието на компанията, за която 
работиш, и да допринасяш активно за изграждането на една по-добра работна среда и една по-добра ком-
пания с европейска визия и приоритети. Чрез активната подкрепа още при първите стъпки на младите 
хора в "Пайп Систем" ние ги насърчаваме те да се интегрират успешно и ги мотивираме да разгърнат 
своя потенциал. В "Пайп Систем" сме отворени за идеи и предложения, иновации, подкрепяме обосновани-
те нестандартни решения и гледаме през очите на всеки един от нас. Един екип с много лица и широко 
протегнати ръце.

®
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име на фирмата

??? и изпитен център АВО

отрасъл

????Образование 

координати

???София
??бул. „Княз Ал. Дондуков” №64
??тел: 02/943 3 943, 0896 896 896
???ул. „Граф Игнатиев” №78
??тел: 02/98 98 440, 0898 98 42 42
??www.avo.bg 
??www.cambridgeexams-avo.com
??www.teflcertificates-avo.com 
??www.20years-avobell.com

????Представяне

????? и изпитен център АВО е основан през 1990 г. и вече 25 години предлага обучение по английски език. 
АВО гарантира високото качество и професионализма, с които работи, с акредитацията си от Между-
народната асоциация за качествени езикови услуги EAQUALS. В България единствено АВО е получил това 
признание.
Дейността на езиковия център се развива от 6 департамента.

???A?VO centre 
Центърът предлага пълен спектър курсове по английски език за всяка възраст и ниво на владеене на езика 
в своите клонве за преподаватели по английски език  CELTA и DELTA. Стотици стажант-преподаватели 
от цял свят успешно завършиха своето обучение в АВО и преподават в различни страни по света. 

За информация за курсове и онлайн регистрация: http://www.avo.bg/ 
За да се регистрирате за изпит на "Кеймбридж", посетете http://www.cambridgeexams-avo.com/
Информация за курсовете за преподавателска квалификация можете да получите от  
http://www.teflcertificates-avo.com/ или като пишете на t.training@avo.bg 
Ако желаете да станете част от екипа на АВО, изпратeте автобиография на recruitment@avo.bg

????Отличия

???2014 г. - Награда и знак за качество като партньор по проекта ITELEAD на секторна програма на 
Европейската комисия „Грюндвиг". 
2013 г. - Годишни бизнес награди на сп. "Forbes" България - отличие в категорията „Качество на услугите”. 
Инспекция на EAQUALS - изключителни постижения по 9 от показателите за качество.
2010 г., 2008 г. и 2007 г. - 3 награди на Bell Educational Trust в различни категории. 2 отличия при първата 
инспекция на EAQUALS през 2007 г.





Company name

CXG

Branch

BPO 

Coordinates

Business Center Labirint
Sofia 1324
25 Prof. D-r Petar Dertliev Str.
Phones: +359 2 8 100 176/ 177/ 178
e-mail: office@cx-g.com
https://cx-g.com/

Careers

Are you bright and motivated?
Are you passionate about customer 
service and foreign languages? 
Do you have background and / or 
interests in finance, IT, research?
If yes, then APPLY NOW!

In return we can offer you:
 a competitive salary
 stimulating bonuses
 further foreign language training
  a friendly team of young 
professionals
 a real career opportunity
 professional training

You can keep track on our open 
positions on https://cx-g.com/ 
or send us your CV directly at 
recruitment@cx-g.com. 

Presentation

CXG is a fast-growing EU-based BPO provider with a proven track 
record in industries including: Electronic Invoicing, Financial Services, 
Telecommunications, IT and Data Services. 

We are proud to say that CXG is not yet another company for outsourcing 
services in Bulgaria. We believe that more than 8 years ago we found the 
golden mean and managed to combine the best of 2 business worlds – 
outsourcing and standard offshoring. We believe we bring the best of both 
worlds and help our clients optimize costs and streamline their process. 
Our company provides the facilities and the equipment, we recruit the 
professionals needed in compliance with the local employment law and take 
full responsibility for administration and legal issues like HR, compensation 
and benefits, social security and termination, all the while providing our 
partners with complete control over their staff and business processes. 

Since 2009, our multidisciplinary team grew from a mere of 25 to more 
than 160 full time staff, currently working in more than 20 languages and 
servicing clients in 35 locations all over the world. The diversity of what 
we do and the career opportunities we offer have appealed to young and 
ambitious individuals from all walks of life, different countries and educational 
backgrounds.

JOIN US

CXG strongly believes that there are many knowledgeable and capable 
young people in Bulgaria, many good specialists that deserve competitive 
opportunities and favorable working conditions for career development in 
the country. Therefore we highly appreciate our employees and we aim to 
achieve maximum results in a propitious and friendly environment.

Being a part of a multi-lingual and multi-cultural team contributes to the 
personal and professional development of our employees. It's an enriching 
experience to be around and interact with people that not only speak different 
languages but have a different background, experience and mindset.
We are always looking for new talents. Fresh graduates and seasoned 
professionals alike are always welcome to share our commitment to 
excellence and desire to grow.
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Assia Pavlova, Client Service Director at CXG, has 
been with the company since its creation and is still 
enthusiastic when discussing the strong points of CXG's 
hybrid BPO model, the selection process and the impact 
that a job at a company like that can have on the 
lives of young, qualified Bulgarians seeking well-paid, 
perspective jobs in their own country. "Working in an 
international environment all my carrier taught me what I 
want to see from my employer, and, respectively, what I 
should offer to my employees," says she.

What is special in the integrated solutions that 
CXG offers?
In most cases, you can say one BPO company from 
another mainly by the size. They all offer similar 
services, have similar geographical location and use 
similar approaches. CXG is not yet another company 
for outsourcing services in Bulgaria. We offer non-
standard outsourcing services that combine the best 
of the outsourcing model and the standard business 
model. This is CXG. Our flexible, quickly growing and 
increasingly personalising method has proven its 
efficiency in minimising costs and risks for our partners. 
We provide them with the actual opportunity to manage 
their business, as we allow them to select the best people 
for each department of each team engaged in their 
projects. This is not common for a typical outsourcing 
company.
CXG's integrated solution means that our staff are 
trained, managed, evaluated, developed and often 
selected directly by representatives of our partner 

company, who can appoint their own managers at key 
positions located in our offices. Together, we create the 
best team for each assignment 
CXG's employees also benefit from this co-operation, as 
they can work in an international environment with proven 
specialists, to study from the experience and to use it 
to their own advantage. Some of our employees that 
started with us, eight years ago, at the lowest positions 
at the company, are currently managing their own teams 
on behalf of our partner. For us, their progress is a sing 
that we have achieved our goals – we have found quality 
people and have helped them develop.

How do we select our employees?
Our leading criteria is our applicants to be motivated, 
to have desire for development, positive attitude towards 
the work and the colleagues, and to strive to acquire new 
skills in a friendly working atmosphere. We are searching 
for open-minded, energetic and motivated team players 
with a passion for customer service. For us at CXG, it is 
important to give fair chance to all our applicants. Our 
requirements include logical thinking and speaking at 
least two foreign languages, English being one of them. If 
an applicant lacks previous experience, we offer training. 
However, CXG has positions where experience in a 
particular field or in particular technologies is needed. In 
these cases we rely on proven specialists. 
CXG also offers temporary employment suitable for 
applicants who are looking for flexibility and want to avoid 
the bound of fixed working days or hours. The position 
is suitable for people from all walks of life, especially for 
students with or without previous experience. Temporary 
projects give us the opportunity to meet a lot young 
graduates from school, who want to spend their summer 
working at CXG. Instead of going on a work and travel 
trip to the US, they decide to practice their languages 
here while learning some soft skills in dealing with 
customers and getting used to corporate environment, 
which is a big gain for anyone who pursues a career 
in the field. Thus, with starting temporarily with CXG, 
many young and inexperienced people take the first 
steps of their professional development and many have 
afterwards moved as full-time employees with already 
formed working habits and experience. 
We, in CXG, strongly believe that Bulgaria is blessed 
with many educated and skilful young people, good 
specialists who deserve more competitive opportunities 
and better work environment to continue their 
professional development in the country. When we create 
the right working conditions for such young people and 
give them good reason to stay in Bulgaria and progress 
here, it makes everything we do here worthwhile and our 
mission is successful!
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име на фирмата

TELUS International Europe

отрасъл

Business Process Outsourcing 

координати

София
ул. "Алабин" 1, TELUS Tower 
http://telusinternational-europe.com/
0800 18 070
Instagram: TELUSeurope
Facebook: TELUSbg

Представяне

TELUS International Europe 
С екип от над 2800 души в София и Пловдив, TELUS International Europe е най-големият работодател в 
Business Process Outsourcing (BPO) сектора в България. Общият брой на служителите ни в Европа (Бълга-
рия, Румъния, Великобритания и Ирландия) наброява близо 5500 души, а на глобално ниво сме над 30 000.

Гъвкаво работно време и възможности за развитие
TELUS International Europe предоставя гъвкаво работно време и отлични възможности за развитие на хора, 
които владеят чужди езици. Всеки служител в компанията може да се възползва от специално разрабо-
тена глобална програма за обучения. Статистиката показва, че над 80% от мениджърите в екипа ни са 
започнали своята кариера като специалисти „Обслужване на клиенти“.

Вдъхновяваща офис среда и над 40 социални придобивки
TELUS International Europe предлага на служителите си, разположени в четири офиса в София и Пловдив, 
едни от най-модерните и комфортни работни пространства у нас, както и над 40 допълнителни социални 
придобивки като фитнес, йога, психолог, масажи в офисите и други. Това са само част от нещата, които 
ни правят „компанията на щастливите хора“. 

„Даваме там, където живеем“
Обединява ни и философията „да даваме там, където живеем“. Затова всяка година в рамките на един ден 
по време на TELUS Ден на подкрепа оставяме настрана ежедневните си задължения, дарявайки времето 
и труда си в подкрепа на тези, които имат нужда. 
Ако споделяте нашата философия, владеете чужди езици и искате да се развивате в международна среда, 
посетете http://telusinternational-europe.com/careers 

Безплатна академия за изучаване на немски език
TELUS International Europe e една от първите компании в България, които предлагат напълно безплатна 
академия за изучаване на немски език. В рамките на 4 седмици желаещите да подобрят езиковите си 
умения могат да се възползват от безплатно обучение, по време на което получават атрактивно възна-
граждение. При успешно завършване ги очакват постоянна работа и трудов договор.
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Десислава Михайлова
Мениджър дигитален маркетинг, ТЕД БЕД ЕАД

1. Прекарах известно време в Германия, където 
заминах като студентка по философия. Двете го-
дини там определено повлияха на възгледите ми за 
реализация и професия и тази силно икономически 
развита страна оформи в мен желание да бъда 
част от света на сериозния бизнес. Върнах се тук, 
взех магистратура по международен маркетинг, 
сега завършвам и специализация по дигитален 
маркетинг към Университета в Илинойс, САЩ. От-
носно професията ми с времето разбрах, че колко-
то и книги и учебници да са изписани на темата 
маркетинг, най-добре работи методът learning by 
doing. Добрият маркетолог има нужда от подходя-
ща среда, за да се разгърне. В ТЕД БЕД разпознах 
именно това. 

2. Работата ми е безкрайно интересна. Постоянно 
има нови проекти и нови казуси, всеки ден в екипа 
ни се раждат креативни идеи, които предстои да 
направим. Относно това кое ме вдъхновява - хо-
рата ме вдъхновяват и това, че моята работа е 
свързана с тяхното добруване.

3. Възможността за развитие на младите хора в 
една компания се определя от нагласите на висшия 
мениджмънт. Дали този мениджмънт държи да на-
ложи едно бавно, сигурно движение и опазване на 
позиции, или иска да върви в посока на разрастване, 
завземане и прокарване на нови пътеки. Политика-
та на нашата компания е експанзивна, лидерска и 
пак ще повторя, динамична. Не знам дали младите 
хора по принцип, но само хората с младежки дух и 
визионерите имат шанс да издържат на темпото 
на ТЕД БЕД, защото ние живеем в Утре-то.

Георги Джоков
Мениджър проектен бизнес, 
Външен пазар, ТЕД БЕД ЕАД

1. Изборът ми на компания, в която да се разви-
вам, е съвкупност от няколко важни фактора. 
Винаги са ме привличали развиващи се компании 
с ясни цели и визия. Разбира се, не става въпрос 
единствено за самата работа или позиция – за 
мен е изключително важно да се чувствам добре 
на работното място. Поради тези причини мога 
да кажа, че избора ми да работя в ТЕД беше на-
пълно естествен. Имах ясна визия какво търся, а 
ТЕД отговори напълно на очакванията ми. И вече 
почти година и половина работата ми в ТЕД про-
дължава да отговаря на тези очаквания и да ме 
изненадва приятно всеки ден. 

2. Аз съм динамична натура и именно динамиката 
и предизвикателствата ме мотивират и вдъхно-
вяват. Не мога да кажа, че в работата ми няма 
трудности, но със сигурност мога да кажа, че 
трудностите са част от чара й. А и справянето с 
всяко едно предизвикателство си е малка победа. И 
именно удовлетворението от ежедневните малки 
победи е част от удоволствието в работата ми.  

3. Като млад човек, който търси стабилност и 
сигурност в професионалното си развитие, мога 
да кажа, че компанията предоставя много възмож-
ности на служителите си. Служителите могат да 
разчитат на разбиране от преките си ръководи-
тели и мениджмънта. Усилията биват забелязани 
и професионалното израстване е налице. От друга 
страна и както всички знаем, никой не се е родил 
научен. Именно тук идват обученията, които ТЕД 
предоставя на служителите си, за да могат да се 
развиват и да вървят напред заедно с компанията. 

Завърших бакалавърска и магистърска степен 
по международна търговия и финанси в Марси-
лия, Франция. Последната година от магистра-
турата ми бе под формата на дуално обучение 
в третата по големина логистична компания в 
света. След завършване на магистратура под-
писах директно договор със същата компания. 
Причината да се върна в България е, че видях, 
че мога да се реализирам и тук също толкова 
успешно, колкото и в чужбина. 

1Защо и как избра компанията за 
своето професионално развитие?

2Кои са нещата, които те мотивират 
и вдъхновяват в работата ти?

3  Кое прави компанията подходяща за 
развитието на млади хора?
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име на фирмата

УниКредит Булбанк 

отрасъл

Банки и финансови институции 

координати

София 1000
пл. „Света Неделя“ 7
www.unicreditbulbank.bg   

Представяне 

Живеем във времена на изключителни промени, които влияят на всич-
ки сфери от живота ни. В "УниКредит" слушаме, разбираме и учим не-
прекъснато. Имаме силата и опита да предложим реални решения на 
25 милиона клиенти в цяла Европа. Правим банкирането за важните 
неща по-лесно, по-достъпно, по-удобно. За Вас и Вашето семейство, 
за малкия и големия бизнес – Вашите цели винаги са и наши цели. В 
"УниКредит" вярваме, че банкирането със смисъл прави живота по-
добър. Обещание, което даваме на 14 основни европейски пазари  и в 
още 18 държави по света.

През 2018 нашата водеща позиция на предпочитан работодател в 
България отново беше потвърдена от Top Employers Institute и получи-
хме престижния сертификат Top Employers Bulgaria и Top Employers 
Europe, присъждани само на най-добрите работодатели в света. Сер-
тификатът потвърждава високото качество на прилаганите прак-
тики, които осигуряват и добрите условия за работа при нас.

Стажантска програма 

Нашият екип знае колко е ценно 
да получите подкрепа в начало-
то на кариерата си - затова ви 
каним да станете част от ста-
жантската ни програма. 
Ежегодно около 400 студенти 
взимат участие в програмата. 
Над 30% от тях продължават 
професионалното си развитие 
след стажа като служители на 
"УниКредит".

Програми за студенти 

УниКредит Булбанк постоян-
но търси начини да открива и 
развива успешни млади специа-
листи. Всяка година банката 
подкрепя и разработва различни 
инициативи, насочени към мла-
дите хора в България. През 2017 
година продължихме да развива-
ме най-добрите студенти чрез 
нашите програми:
Бизнес мастър клас – специа-
лизирана серия от срещи под 
мотото „Сглоби теорията с 
практиката“, водени от топ 
мениджъри на банката; пореди-
цата продължава с нови теми 
от март 2018. През тази година 
инициативата ще бъде обнове-
на с дни на отворените врати 
и други събития в реалната биз-
нес среда на банката.
Стипендиантска програма – 
подпомага финансово най-успеш-
ните студенти от икономически 
специалности. За 2017/2018 го-
дина бяха отличени 29 стипен-
дианти.  

Как да кандидатстваш?

Попълни формата за кандидат-
стване от сайта ни
https://www.unicreditbulbank.bg 
в секцията "Кариери/Стажант-
ска програма".

Стартът в УниКредит Булбанк
Християна Русева, стипендиант и настоящ 
стажант в „Корпоративно банкиране“
Най-важното за успеха на една организация са 
хората, които работят в нея. Звучи познато, 
но УниКредит Булбанк е организация, за която 

инвестициите в човешкия капитал са от особе-
но важно значение. Едно от доказателствата за 

това е признаването й за топ работодател.
Смятам, че това е абсолютно заслужена награда. 

Още от започването на стажа в банката се срещнах с пре-
красна работна среда, утвърдени професионалисти, възможности за 
обучение, развитие и изграждане на кариера, които всеки млад човек 
заслужава.
Какво по-добро професионално начало от това да бъдеш стажант в 
най-успешно развиващата се банка на българския пазар, да се учиш 
от професионалисти - личности с огромен опит, да се срещаш със 
слънчеви и позитивни хора, ежедневно да се развиваш и да получаваш 
признания за постиженията си?
УниКредит Булбанк е единствената банка в България, която орга-
низира стипендиантска програма, чиято цел е да се подпомогнат 
финансово и абсолютно безвъзмездно най-добрите студенти, изуча-
ващи икономически специалности в български университети.
Като един от отличените в стипендиантската програма мога да 
споделя, че УниКредит Булбанк е работодател, загрижен за успеха, 
професионалното развитие и мотивацията на младите хора в Бъл-
гария. С многобройните си прояви банката поощрява бъдещето на 
нашата страна и се превръща в причина за едно по-добро утре. 
За мен Уникредит Булбанк е едно ново начало!
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име на фирмата

"Фикосота" ООД  /Ficosota  LTD

отрасъл

Производство и продажба  
на бързооборотни стоки 

координати

София
бул. "България" 102
Бизнес център "Белисимо"
тел.: +359 2 4463710
www.ficosota.com

За Ficosota 

"Фикосота" ООД е изцяло българска, изцяло частна компания специа-
лизирана в производството на качествени  бързооборотни стоки. 

Започнахме развитието си през 1994 г с фокус - производство на 
миещи, перилни и почистващи препарати. Нашите първи марки са 
Feya и Теmа. 

В момента, компанията притежава 7 модерно оборудвани фабрики в 
гр. Шумен за четири типа производство 

  Продукти за дома и лична грижа познати на потребителите под 
марките  Feya, Tema, Exo, Savex, Semana, Teo, tete-a-tete, Blazy

 Хигиенни и тишу продукти – Milde, Emeka, Everbel и пелени Puffies

  Снаксове и десерти – Bruschetti Maretti, Kubeti, Motto

За 24 години успяхме да разширим портфолиото си до над 20 марки 
с повече от 100 разновидности, стъпихме на повече от 55 пазара 
и развиваме успешни маркетингови активности в 12 държави. Над 
1000 души в Европа и Америка  се грижат "Фикосота" да произвеж-
да, предлага на пазара  и непрекъснато да подобрява продуктите си 
така, че да задоволяват потребностите и изискванията на нашите 
потребители.

Защо Ficosota? 

"Фикосота" е една от най-добрите компании за бързооборотни сто-
ки в Европа. Нашия екип работи в динамична, мултинационална среда. 
Компанията ни предлага много възможности за развитие, свързани 
както с разнообразието на категориите продукти, които произвеж-
даме, така и с пазарите на които оперираме. Като наш служител 
можете да се усъвършенствате в отдели "Маркетинг", "Продажби", 
"Проучване и развитие", "Покупки на суровини и материали", "Качест-
вен контрол", "Производство", "Логистика" и "Администрация".

Влизайки във "Фикосота", вие имате възможност да творите, да 
вземате решения. Можете да виждате на практика осъществяване-
то на вашите добри за бизнеса идеи. Имате възможност  да черпите 
от огромното знание, натрупано в компанията през годините ни на 
развитие,  както и да работите рамо до рамо с доказани професио-
налисти в бизнеса с бързооборотни стоки.

Хората, които работят при нас, са умни, инициативни, креативни 
и гъвкави. Високо ценим предприемчивостта им и умението им да 
са винаги актуални с тенденциите, както и умението да създават 
новости в бизнеса.

Работната среда съчетава в себе си енергичност, ентусиазъм и за-
бавление. В нея нашия екип си сътруднични пълноценно за постигане 
на най-добрите резултати и създаване на качествени продукти за 
нашите клиенти.

Кариери

Хората, които наемаме, са биз-
нес ориентирани, притежават 
потенциал и желание за разви-
тие. Предизвикват промени, за 
да постигнат ефективност, 
умеят да изграждат успешни 
отношения както с екипа на 
компанията, така и с нейните 
партньори. Хора с добри идеи, 
иновативни и ориентирани към 
резултати.
Най-често търсените пози-
ции при нас са входящо ниво в 
структурата на най-големите 
ни екипи "Маркетинг", "Продаж-
би" и "Производство". Политика 
на компанията е да развива и 
промотира в йерархията своите 
служители.

Информация за свободните 
позици във "Фикосота", както 
и формуляр за кандидатстване 
можете да намерите в сайта на  
компанията, секция "Кариери"  
www.ficosota.com/careers 
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име на фирмата

Hewlett Packard Enterprise

отрасъл

Информационни технологии

координати

1766 София
ул. "Околовръстен път" 258
"Бизнес парк София", сграда 9
www.hpe.com/careers

Представяне

Hewlett Packard Enterprise е един от лидерите в доставката на инфор-
мационни технологии и IT решения на компании от всякакви размери. 
Ние предлагаме най-пълното портфолио от ИТ услуги на пазара, а също 
така и сървъри, сторидж, мрежови технологии, услуги и решения. 

Компанията стъпва в България през 1998 г. и се превръща в лидер на 
ИТ пазара. През 2006 г. се създава Глобалният център за управление 
на IT услуги и процеси. Над 10 години центърът продължава да се 
разраства и да обслужва все повече клиенти

Центърът предлага възможности в няколко основни направления:

Техническа поддръжка: екипи от специалисти на различни нива пре-
доставят поддръжка на сървър, сторидж и мрежови технологии за 
големи корпоративни клиенти

Управление на ИТ процеси и проекти: управление и администрира-
не на ИТ проекти (Project Management), внедряване или оптимизира-
не на ИТ процеси в контекста на ITIL/ITSM методологията, account 
management

Управление и администрация на бизнес процеси: подпомага основ-
ните дейности, осъществявани от компанията, като администрация, 
бизнес анализи, логистика, снабдяване (Supply Chain), финанси, HR

Обслужване на клиенти: Екип от професионалисти осъществява 
дистанционно диагностициране на проблеми и осигурява решения за 
корпоративни клиенти на различни езици.

Ние инвестираме в нашите служители, защото колкото по-добри  са 
те, толкова по-голям е и успехът ни. Гордеем се със своята дългого-
дишна традиция на един от най-добрите работодатели в света. 

Hewlett Packard Enterprise предлага работна атмосфера, която дава 
необходимия баланс между професионален и личен живот, като ком-
панията предлага възможности за гъвкава заетост и уникални по 
разнообразието си програми, включваща различни възможности за 
спорт, консултации с различни специалисти в обаластта на право, 
финанси и психическо здраве.
При нас всеки има възможност да поеме лидерска роля, независимо 
от заеманата позиция. Лидерството може да означава да водиш чрез 
високи резултати, иновации в своята сфера, като служиш за ролеви 
модел на останалите или чрез поемане на формална лидерска пози-
ция. Затова търсим хора, които искат да се развиват. Всеки слу-
жител може да управлява кариерата си, като компанията предлага 
несравними възможности на служителите си да израстват и побеж-
дават чрез комбинация от бизнес модели, различни типове клиенти, 
географско присъствие и функционални роли.

Начини за кандидатстване

Всички възможности за работа в Hewlett Packard Enterprise могат да 
бъдат разгледани на кариерната ни страница: www.hpe.com/careers.

Кандидатстването става чрез регистрация в системата и автоби-
ография на английски език.

Работа 

Центърът в България предлага 
голямо разнообразие на възмож-
ности както за млади специали-
сти, така и за професионалисти 
с дългогодишен опит. Търсим 
хора с профили, ориентирани към 
IT/Project Management/Process 
Management/Account Delivery 
Management с перфектно вла-
деене на  немски, италиански, 
полски, руски, както и английски  
език за технически и нетехни-
чески позиции. Основно търсим 
и ентусиасти за  поддръжката 
в следните технологии: Storage, 
Network, Servers, но също и про-
цесни, административни, HR и 
бизнес ориентирани профили.  

Стажантски програми  

Ние поставяме изключително 
голям фокус на стажантите и 
работим в партньорство с всич-
ките ни бизнес отдели.

Предлагаме възможността да 
добиете практически опит с 
нови технологии в корпоративна 
среда, като отделяме специално 
внимание на обученията през 
първите месеци.   

Нашата стажанстка програма 
цели да даде максимална гъвка-
вост за студентите, за които 
е важно да съчетават работа 
и учене. Водени от тази мисъл, 
ние предлагаме 20/30/40-часови 
работни седмици,  на които съ-
ответства и конкурентно за-
плащане.

Чрез платените си програми 
за млади специалисти Hewlett 
Packard Enterprise предоставя 
средата и условията на хора с 
начален опит сами да определят 
докъде да стигнат в професио-
налното си развитие.
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Faster to breaking
through barriers

hpe.com/careers HPE is an EEO / Female / Minority / Individual with Disabilities / Protected Veteran Status

At Hewlett Packard Enterprise, the ideas that propel our world faster are 
born right here, every day. That’s why we’re looking for the brightest minds with the 
biggest ambitions. We need people who will fearlessly create and challenge the 
way we think. Ready to change the world? No one’s doing it faster.



име на фирмата

411 Маркетинг

отрасъл

IT, online marketing 

координати

Варна
ул. "Иван Страцимир" 2А
тел.: 879 089 628
Customer Service Las Vegas: 
866-391-0622
http://411marketing.bg/

Представяне

411 Маркетинг стартира своята дейност във Варна през 2009 

година, когато са наети първите 4 служители. 9 години по-късно 

за компанията работят над 200 специалисти. “Растежът ни през 

годините се дължи изцяло на иновативния и даващ резултати 

подход към управление на човешките ресурси. Успешно сме ин-

тегрирали работен процес и обучения. Въвели сме програма за 

коучинг на работното място”, коментира г-жа Ваня Кирилова, 

Оперативен мениджър на 411 Маркетинг. Компанията е част от 

международния бранд 411 Locals, който е в елитната група на 

най-добрите партньори на Google - Google All-Star Partners.

70 от служителите на 411 Маркетинг притежават индивиду-

ални Google сертификати за Основи на AdWords, Рекламиране в 

мрежата за търсене, дисплейно и мобилно рекламиране, виде-

орекламиране, Google Analytics IQ. 

Потенциалът на компанията започва да се разгръща със стар-

тирането на 411 Академия, където на стажанти и студенти  

се преподава “Оптимизация на търсещи машини”. В пилотния 

проект се включиха 80 души от ВВМУ “Никола Й. Вапцаров”. 

В резултат, оптимизацията на търсещи машини /SEO/ получи 

пълноценен статут на дисциплина и вече се изучавана от сту-

денти I курс, специалност “Информатика”. Академията работи 

също и с магистрите на ВСУ “Черноризец Храбър” от специ-

алност “WEB дизайн” и “Дигитален маркетинг и WEB дизайн”. 

“Обучаваме студентите на актуалните стратегии за дигита-

лен маркетинг и похвати за SEO. Темите са изцяло съобразени 

с актуалните потребности на пазара на труда”, коментира 

Мениджър обучение на 411 Маркетинг Милен Сотиров, който 

води дисциплините в двата университета.

Компанията обучава и практиканти по стажантските програ-

ми на МОН, като осигурява на студентите качествено обра-

зование и ги подготвя за пазара на труда. През 2018 г се пред-

вижда увеличение на персонала във Варна с около 20%. 

Работа

Позициите са предимно за спе-

циалисти в сферата на:

 SEO

 уеб разработка и дизайн

  създаване на мултимедийно 

съдържание.

Стажантски програми

 411 Маркетинг планира да 

удвои мащабите на започна-

тата през 2017 година 411 

Академия. 

 До сега в нея са обучени над 

70 стажанти. 70% от тях за-

почнаха работа в компанията. 

 През 2018 ще бъдат приети 

между 3 и 4 нови групи, като 

във всяка се обучават между 

15 и 20 души. 

 На група са осигурени 240 

часа обучение и практика в 

сферата на актуалните пох-

вати за дигитален маркетинг 

и SEO /оптимизация на търсе-

щи машини/. 

 Акцентът на стажа е върху 

практиката и приложимите в 

реална бизнес среда умения и 

знания. 

Internet Advertising Agency
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411 Locals е сред световните лидери в разработката на сайтове и 

тяхната оптимизация. Практически 100% от създадената във Варна 

продукция се изнасят в САЩ. Международният бранд има офиси в България, 

САЩ и Филипините, където са заети общо над 700 души.

90% от мениджърския състав на 411 Маркетинг е съставен от служители, 

започнали на стартова позиция в компанията, доказали своите лични и 

професионални качества. 

Компанията предлага реализация в сферата на SEO, дигиталния маркетинг, 

разработването на сайтове, управлението на човешки ресурси. 411 

Маркетинг е една от малкото в България компании, които имат назначен 

мениджър “Щастие”, чиято роля е да организира дейности и инициативи 

във и извън офиса, които да допринесат за доброто настроение на 

служителите.  

Internet Advertising Agency

http://411marketing.bg/



СПЕЦИАЛИСТ ПО 
ГЛАСОВИ ТЕХНОЛОГИИ

ПРОДУКТОВ
МЕНИДЖЪР

СПЕЦИАЛИСТ ПО 
НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА 

И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

БЛОКЧЕЙН 
СПЕЦИАЛИСТ

ЧАТБОТ 
РАЗРАБОТЧИК

РЪКОВОДИТЕЛ НА 
ПРОЕКТИ

РАЗРАБОТЧИК НА 
ДОБАВЕНА РЕАЛНОСТ

ТЪРГОВЕЦ НА 
КРИПТОВАЛУТИ

СПЕЦИАЛИСТ ПО 
МАРКЕТИНГ ЧРЕЗ 

СЪДЪРЖАНИЕ

.NET 
РАЗРАБОТЧИК



Следвайте ни и в социалните мрежи, за да получавате първи обяви, 
кариерни новини и съвети!

Вашият кариерен консултант!

обяви за работа 
и стаж

информация 
за обучения, 
стипендии, 
конкурси

профили на 
професии и 

работодатели

безплатна 
консултация по 
трудовоправни 

казуси

кариерни съвети, 
мотивация и 

вдъхновение :)

съвети за 
писане на CV и 
мотивационно 

писмо
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