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Радослава Петкова, програмен мениджър 

HPE България  

 

 

 

 

 

o Присъединява се към HPE през 2011 г. 

o Завършва университет в Германия 

o Член на борда на YEN Global, YEN България и DN България 

o Убедена в ефекта на смелите движения  

o Силно вярва във възможността да сме силата на доброто и e водена от 

принципа на Yes We Can 

o Страстен привърженик на усъвършенстването чрез непрекъснато учене 

o Отдава свободното си време на доброволчество, туризъм, пътуване и 

изследване на култури 

o Наслаждава се на работата в мултикултурна и динамична работна среда 

o Разработва и ръководи различни програми за създаване на 

приобщаваща среда, насърчаване на ангажираността на служителите и 

подпомагане на тяхното личностно/професионално развитие и кариера. 

 

 

*** 



 

Виолета Караначева-Цветанова 

University Relations, Diversity and Learning 

Country Lead 

IBM България 

 

Вече 10 години Виолета е част от екипа на IBM 

България, като заема ключови за компанията роли. 

Последните няколко години, Виолета е изцяло 

фокусирана върху развитието на програми и 

стратегии за обучение на служители, 

подпомагането на тяхното кариерно развитие, 

прилагането на различни подходи при наемането на нови таланти. Виолета 

ръководи и политиките на „Многообразие и приобщаване“ в IBM България, 

като изгражда различни връзки с външни организации и прилага нови подходи 

за развитие на програмата - изграждането на вътрешни ресурсни групи, 

събития и обучения. Виолета е и лидер на  на Академичната програма на IBM 

България, като отговаря за връзки с университетите. Печели наградата „HR 

Професионалист 2021“ на Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), 

като тази година екипът на IBM България имаше удоволствието да получи 

признание и от Годишните награди за отговорен бизнес на БФБЛ – 2-ро място 

в категорията „Многообразие на работното място“. 

 

За IBM България  

 

IBM е основана в България през 1937г. и оттогава компанията е стратегически 

партньор на бизнеса и държавата, помагайки им да се възползват от най-

модерните информационни технологии. В страната компанията има няколко 

международни звена. Центърът по снабдяване (Procurement Center) стартира 

през 2006г. с основна дейност управлението на комплексни сделки и 

взаимоотношенията с ключови основни доставчици на IBM. Финансовият 

център (Finance Center) е създаден през 2013г. и предоставя финансови услуги 

на подразделения на IBM. Центърът за техническа поддръжка (IBM Client 

Innovation Center Sofia) стартира в края на 2013г. и предоставя цялостни ИТ 

услуги, включително управление на мрежи, сървърни системи, поддръжка и 

мониторинг на компютърен хардуер и софтуер. 

 

*** 

 

 



Райна Соколова  

Експерт Маркетинг с кауза  

БГАсист ООД 

 

Първото образование на г-жа Соколова е в УНСС 

София, специалност Управление на човешките 

ресурси. Но така или иначе психологията я влече 

толкова силно, че се дипломира като Семеен 

терапевт и консултант на хора с увреждания от 

СУ „Св. Климент Охридски“. Притежава 

специализация от Университета на Джорджия, 

САЩ по темата застъпничество за групи в неравностойно положение. 

Завършила е и консултантското ниво по логотерапия и екзистенцанализ  към 

Европейската  академия по логотерапия и психология. Има своя 

психотерапевтична практика и работи под супервизия. И понеже психологията 

е нейната страст в момента се обучава в Нов български университет в МП 

Психология на развитието. В БГАсист има грижата все повече хора да разберат 

за уникалната ни дейност и да промотира продуктите и услугите, които 

предлагаме. 

За БГАсист ООД  

Създадохме БГАсист ООД през 2007 г., за да предложим на българския пазар 

хардуерни и софтуерни продукти, както и услуги, специализирани за хора със 

зрителни увреждания. БГАсист е социално, специализирано предприятие, 

вписано в регистъра на Агенцията за хората с увреждания, като над 90% от 

служителите ни са хора със зрителни и други увреждания. Основна специфика 

в дейността на фирмата ни е пренасянето на българския пазар на 

високотехнологични решения в областта на достъпните технологии и 

съобразяването им с изискванията на българския потребител – български език, 

регионални специфики, нормативна среда. 

  

  

 

 


