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Аз не знам какво е определението за жена. Знам обаче много неща
за нея. Че е родена като мъжа. И той като нея. Че е играла на
майки с деца и е обувала на мама обувките с токове. Че е плакала
от тъмното. И когато е пораснала, е плакала в тъмното. Че е
яла много като малка и малко като голяма. Когато става дума за
ядове, е точно обратното. Знам, че жената вижда невидимото.
Че знае тайни и умее да ги казва... И да мълчи. Знам, че няма сила
да мести гардероби, но има сила да носи трудности. Знам, че
жената знае. Кога, къде, защо и как са въпроси, чиито отговори
тя владее. Най-трудният въпрос е КОЙ... Кой е той, който... Не
знам определението за жена, но знам жените, които определят.
Този брой на НЕЯ е направен от тях.
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Пъстрият свят на Деница Стефанова
написа Нели Петрова

Събеседването с Деница Стефанова се случи като „чиста случайност”... Попаднахме в групата на червените, които трябваше да си вземат набързо по едно интервю. Деница не вярва
в съдбата, орисията и предопределеното. Тя смята, че човек
може сам да определя живота си, в който някои неща са чиста случайност. Червеният цвят е любим на Деница, въпреки
че тя не носи червени дрехи, а използва цвета в пъстри
десени. Тя не обича да се набива в очи, а да привлича впоследствие с качествата си. Пъстротата присъства в живота
й, защото тя е по образование юрист, артистична натура,

която в момента работи на позиция маркетинг и PR в Алфа
Дивелъпмънтс Холдинг. Според нея формулата на успеха на
добрия PR е да се стремим да показваме положителното и да
обясняваме логично отрицателното. Харесва балансираните
отговорни хора, склонни на риск в името на справедливостта. Препоръката й към министър Вълчев е още в гимназията
да се въведе предмет „право”, който би бил много полезен на
подрастващите в пъстрия свят, в който живеем.

Предай красотата – във всичко
Албена Григорова, трейнинг мениджър
на Козметик плюс, бяла и декоративна козметика и парфюмерия
написа Невена Николова

Страст е това, което най-добре описва чувството на Албена към всичко важно в живота – отговорната й позиция,
общуването с видими и невидими клиенти, потребители
и просто хора, но и към приказните делнични моменти –
чашата кафе в свежа пролетна утрин, вечерния път под
едрите звезди, изказването на точното послание и желание

към Вселената...
Изключителен професионалист с фина душевност и невероятен усет към междучовешките отношения, тя опосредства
красота, опакована във висш продукт и адресирана към найвзискателния субект – суетната жена.
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Изабела лесна, но не винаги! само
в началото - радостни индикации
но на повърхността, който иска и търси всеки ден новото
написа Румяна Папани

Сама е, защото предстои бракът, вярва в бъдещето, бракът
е въпрос на избор, свобода, общуването – модерно схващане,
търси естественото, в мъжа.
Везни, 14 години в сферата на РП. Животът й поднася въз-

можности и тя ги приема. Не харесва рутината, обича предизвикателствата, но и приятелствата, Испания, научава
повече от другите култури.

Магдалена Николова
жена, която обича и живее в момента и сега
написа Елица Русева

Тя: Треньор на лидери (business coach)
Вдъхновена е от: Хората, готови да направят голяма промяна в живота си, тези които познават целите си и правят
всичко с любов и позитивизъм.
Обожава: Срещата с уникални личности, срещата с новото
и предизвикателството
Фразата, която звучи в главата й: Продължавай да пре-
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дизвикваш себе си и хората, които докосваш

Най-ценното в моментите, в които работи е: Погледът на човек, който гледа към нови хоризонти и е готов да
открие неочакваното
Извън работата е: Жена, която обича ...
В работата си: Живее в момента
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Деси, Медия директор,
Риби, неомъжена, но сериозна
написа Илина Мицова

Истината какво е самоцел или лъжа
Опазва природата – събира разделно и пази
Спорт – плува и кара ски – нищо не прави
Личен живот – развлечение или ангажираност

Приятелство – услуга или червено вино
Като жена предизвиква – в личния живот или в работата
Цвят – червен или син

Камелия –
Романтика и високи стандарти
написа Йосифа Арх. Стоянова

Модата е страстта й
Внимателна, семейна с момченце на 10 години.
Обича стойностни неща, високите стандарти
Близнаци, Стрелец, романтична е, да са истински, искрени
Обича да се разхожда, да пазарува, кино, SPA, грижи се за

себе си, но няма много време. Опитва се да отдели повече
внимание на сина си.
Пътуване до Мадрид
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Един ден може би
Румяна ще означава увереност
написа Велина Петрова

Виждам една уверена, млада жена, която знае какво иска, къде
отива, как да стигне... Комуникацията е нейното оръжие,
прицелва се и стреля... Виждам халката й, за какво мечтае?
За пътешествия, само това може би няма в момента...
уникално, запомнящо се, приключенско. Приключенец и в жи-

вота, вече има и двама синове Аристотелис и Александрос.
Категорична българка, влюбена в грък, самоуверен, също като
младата дама, която стои срещу мен. Отглежда децата си
като свободни космополити, способни да осъществят собствените си мечти.

Конкуренцията
в лицето на Славина Недялкова
написа Петя Стефанова

Три характеристики: емоция, отговорност, коректност
Прочетената книга е нещото, което изпълва с положителна
енергия.
Плюсове в ежедневието: разнообразие, контакт с хора,
бързи решения за кратко време
Минуси: последните два
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Най-добра: в творчеството
Най-трудно: ставането сутрин
Предпочитана среда: зевзеци, с чувство на хумор, самоирония.

Малко хора знаят: може да шие и плете
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Нели Петрова – или защо
жените управляват по-добре риска
написа Юлита Станишева

Докато гледах как моята 4-годишна дъщеря събира с малките
си пръсти 2 и 2 и получава 4, се чудех защо мъжете се опитват да ни убедят, че не се оправяме с цифри. Моята събеседничка Нели Петрова със сигурност ще ги опровергае. Тя
е лъчезарна и емоционална жена, която управлява онова, от
което всички се страхуваме – финансовият риск. Сподели ми,

че по-трудно се доказваш в този мъжки свят на финансите,
но веднъж като го направиш, е завинаги. Докато си говорихме за работата й, за липсата на свободно време за спорт, си
мислех, че може би светът щеше да пропусне тази световна
криза, ако в света на финансите имаше повече жени като
моята събеседничка.

Йосифа –
колко е важно да бъдеш лъчезарен
написа Диана Жекова

Любопитна и лъчезарна. Завършила фотография и българска
филология. Изисква много ръчен труд, докато предпочита
работата с ума. Shopping relax в компания. Обича да съветва.

Чувства се спокойна, но е нащрек за настъпващата криза.
Ще почива в Гърция заради липсата на шум и храната. Обича
морска храна и бяло вино.
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Петя – Еверет
написа Славина Недялкова

Какво би те накарало да си сериозна? Липса на комуникация
Какво те вади от равновесие? Безсмислени разговори.
Трите неща, за които си струва да живееш? Деца, лю-

Имаш ли страхове? Загуба на близък човек
Филмът, който те развълнува? Филмът с Морган Фрийман „Ритни камбаната с финес”

бим човек, страхотна работна среща

Люба – асцедент везни,
деца две: момче и момиче
написа Деси Стоянова

1. Екскурзия или почивка
2. В България или чужбина
3. С приятелки или семейството
4. Левски или ЦСКА
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5. Лято или зима
6. Памук или коприна
7. Грим или парфюм
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Илина с „И“
Години 29, професия адвокат, семейно положение – неомъжена
написа Любомира Пехливанска

Смяташ ли да смениш семейното положение? Да
Удовлетворява ли те професията? Да
Имаш ли свободно време за себе си? Не
Караш ли кола? Не, обичам да се возя
Ще гласуваш ли? Да

Обичаш ли децата? Да
Имаш ли време за културни развлечения? Рядко
Удовлетворява ли те полученото образование в България? Да
Имаш ли човек до теб? Средна работа

Една омъжена жена – Юлита, но през май
написа Деница Стефанова

Какво е общото между тв и рекламата. Много хора ще отговорят еднозначно и категорично на този въпрос – гледаме всеки ден рекламни спотове и ги коментираме, понякога негативно, понякога не. В моя случай това е Юлита – една успяла жена,
която успя да доминира това интервю. Не по остър или груб
начин, а от позицията на професионализъм, безкомпромисност

и леко нетърпение. Една жена, която знае как се управляват
хора и как се гледат деца и то на двете крайности. Само по
себе си, че промених интервюто от визитка на описание за
мен е „новината”. Юлита е твърде дълбока, за да бъде представена само като една визитна картичка.
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Елена – между перфекционизма
и красотата на малките неща
написа Ваня Иванова

Кой лъже повече, банките или козметичните фирми?
Фирми гиганти, които държат на името си, не биха си позволили да лъжат. Това, което буди удивлението ми и възхищението ми в марката, за която работя е, че продуктите правят
точно това, което обещават.
Смятам, че се промених още в първия момент, в който се до-

коснах до света на марката – свят на красотата, на лукса, на
стремежа да бъдеш най-добрия, най-перфектния, да създаваш
перфектната красота.
По природа съм перфекционист, но се радвам, че все по-често
започвам да откривам щастието и успеха в малките неща.
Защото всяка малка победа те приближава към следващата
такава.

Ради от корицата
или човекът зад въпросите
написа Екатерина Бъчварова
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Как се чувстваш като звезда от списание? Некомфорт-

времето, имам уговорка, бързам

но, неудобно, това не са моите води
А изобщо чувстваш се като? много позитивен човек, продължавам да се забавлявам, не бях готова за промяната, която
малкото същество донесе
Защо не пиеш в момента? защото съм притисната от

логии-календар.

А как се справяш, когато си притисната от времето,
когато бързаш, какво ти помага? blackberry-to-нови техноБезкрайно организиран човек!
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Янита Тончева –
На 40 нямам нужда да се доказвам
написа Радослава Масларска

Как успяваш да се справиш с мъжете в бизнеса (да се
докажеш)? Начало – черни костюми, дълги поли, за да изглеждам сериозна. Обидена от един от сериозните си клиенти,
който е изкоментирал, че всъщност е добър адвокат.
Майка е на 9-месечно бебе.
Как събра кураж на 40 да имаш дете? Намерих мъжа на
живота си. Създадох фирмата, която исках. Признах, че съм
различна. Открих себе си.

Обича професията си. Борба – личен живот плюс работа.
Как се виждаш след 15 години? Животът е обидно кратък.
Красиви места, които ще посетя. По-хрисима. По-доброто
предстои. Всичко предстои.

Успяваш ли да гледаш позитивно на живота въпреки
текущата икономическа ситуация – криза, рецесия?

Тревожат ме нещата, при които не сме равнопоставени.
Имаме своето наше пространство на пазара. Поради липса
на бяло знаме ще трябва да победим.

Нетипичният скорпион
Велина Петрова, маркетинг L’Oreal
написа Изабела Оронова

Велина се усмихва и не спира да се усмихва. От 4 години е в
маркетинга на една от най-популярните компании за всички жени. При нея всичко звучи просто и логично като съдба.
Завършила е френска филология, живяла е във Франция и Белгия.
Вижда обява в „Капитал“ с изредени козметичните марки,

които ползва, и прочита в изискванията своя портрет. Не е
омъжена, работата заема голяма част от живота й. Но тя
знае как да изключва от нея в личното си време. Търси в живота хармония. Не е за вярване, че е зодия Скорпион.
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Мария Конакчиева –
вълшебницата на пясъчния часовник
написа Иглика Станчева

Не е страшно да умреш, страшното е да не изживееш мига,
който следва след смъртта. Последната песъчинка трябва
да бъде последвана от ново обръщане на пясъчния часовник.
Експериментът трябва да продължи. Вярвала. Дебютира за

първи път на 16-годишна възраст и подновява експериментите на подиума на 63 години. Да се върнеш отново, защото си
изпълнен с успех и успехът е крайната ти цел.

Филипа Генова повярва в чудото на Estee Lauder
написа Мария Конакчиева

Започнах живота си в различни посоки – с козметиката ме
срещна рекламата. Един ден приятел ме попита какво направи за тези 10 години и аз си спомних , че работих с млади
хора, музика, докато стигнах до пристана на рекламата.
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Козметиката за мен е необходимост, но генът е незаменим –
задължителната грижа за себе си трябва да полага всеки от
нас. Би ме учудила улица, в която хората са дисциплинирани и
стоят на опашка.
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Иглика Станчева – помага зародишът
да заживее и понякога сменя епруветките
написа Мария Конакчиева

Винаги устремена, завършваща Юридическия факултет на СУ,
с непрекъснато желание да върви напред. Дразни я инфантилността на политиците и нивото, на което те оставят
нещата да се развиват. Държавата със своите свръхразходи
се защитава, обяснявайки своята безпомощност. Виждала

региона след 30 години проспериращ заедно с всички съседни
държави и Турция. Светът е голям и спасение дебне отвсякъде. Бих желала да се срещна с г-н Командарев, автора на
фразата.

Светът е за двама с Ваня
написа Елена Димитрова

Къде са по-красиви мъжете? В козметичните компании

И какво стана? Не стана? Ами не знам. Търся грешките в

няма мъже

себе си.

А къде са мъжете? Не знам. Това е проблемът
Има ли идеални мъже според теб? Не (смее се)
А доближавала ли си идеала си за мъж досега? Категори-

та трябва да взема трудно решение. Сложно

чен и бърз отговор - да

А не смяташ ли, че все повече жени разсъждават по
този начин и се сблъскват със същия проблем? В моменУспех. Ти го заслужаваш
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Жасмина Ставрева –
трейнинг мениджър във фирма Селекта
написа Албена Григорова

Жасмина е усмихната и очарователна. Посветила се е на
мисията да разкрасява жените, като обучава фармацевти
да предлагат най-подходящите продукти. Тя е щастливка.
Срещнала е мъжа на живота си по много нестандартен
начин. След дълга и изтощителна връзка, тъжна и огорчена,
отива на парти на най-добрата си приятелка. Изключително
отегчена, брои минутите, за да си тръгне. Изненадана от
симпатичен представител на противоположния пол, който
я заговаря на английски. Не можете да си представите какъв

е първият въпрос, който му задава Жасмина: Кому е нужно да
говорим на английски? Тя дори не подозира, че „Стефчо” не е
българин. Приказката е с щастливо продължение – сега чакат
наследник. Въпреки че е много енергична, в новото състояние
тя е спокойна и овладяна. Щастливо влюбена. Не може да не
я харесате. Аз вече имам желанието да бъде една от моите
приятелки. Обича сутрините, нищо че й е трудно да става.
Може да работи без почивка. Дори не е капризна. Любимото
място до сега е град Петра – екзотично и мистериозно.

Толерантна – може би и към хората
написа Камелия

Диана – маркетинг и продажби във фирма Еверет – един от
пазарните лидери в дистрибуцията на селективни марки
парфюмерия и козметика. Работи от почти 6 години в тази
фирма. Работила е за много марки като Armani, Biotherm,
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Lancome. Обича да пътува – в Европа предимно. Харесва
големите градове – може би е грандоман?! Да е подредено,
уредено и всичко да е планирано. Малко скучно, нали?

06

срещата

женски работи

Екатерина Бъчварова –
загадки зад синевата на един поглед
написа Янита Тончева

Оптимист, в хармония със света, обича всичко –природата,
книгите, филмите.
Какво не ти достига? може би дете. Редът – във всичко,
перфекционист съм.
А сблъсъкът с другите? изисквам, но измъквам, измъквам
от тях с памуче, стимулирам ги – и то със забавления.
Какво те прави щастлива? малките неща, дълги залези,
изгреви, всичко...
В какво ти е силата? да слушам хората.
За какво нямаш време? успявам във всичко, въпросът е дали
си мотивиран да го направиш. Аз съм изключително органи-

зиран човек.

А конкуренцията? за мен това е работа.
А кое е борбата? да постигаш, да получаваш хубавите
неща. Получавам, защото си взимам.
Това и за мъжете ли се отнася? (смее се)

Онези три важни неща, които задължително трябва
да знае човек за теб? организирана, интуитивна, позитивна.

Кое те вади от равновесие? хаосът.
Искам още? да откривам.

Невена – магазин за дизайнерска мода
или една впечатляваща жена
написа Жасмина Ставрева

Девет години страст към модата характеризират подхода „индивидуална мода”, която предполага почти интимен
контакт с всяка клиентка. Ключът към успеха е във фината
настройка към психологията на жените според самата Невена. Нейно мото в работата и в живота е да остави отпе-

чатък, без да се натрапва. Ценен съвет, който Невена дава:
за да се чувства една жена добре е да се научи преди всичко
да си бъде самодостатъчна, след това тя може да бъде успял
професионалист и партньор.
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