
Целодневен форум - “Живот и кариера - защо в България?”  
 
Ние, Bulgaria Wants You, ДНК – Движение за национална кауза и Economic.bg ще 
обединим усилия да реализираме целодневен форум „Живот и кариера – защо 
в България?“ , защото вярваме, че темата е важна за цялото ни общество. 
Събитието ще се състои в зала Джон Атанасов, в София Тех Парк в две части.  
 

 
 

10:00ч.  Национална дискусия “Демографията няма цена” 
под патронажа на вицепрезидента Илияна Йотова 
 
На кръгла маса Движение за Национална Кауза ( ДНК), в партньорство с 
Economic.bg  ще съберат изпълнителната власт, работодатели и общественици, 
които заедно да набележат цели за превъзмогване на демографската криза в 



страната. На събитието ще бъдат представени и обсъдени конкретни мерки, по 
които ДНК от години работи, както и социологическо проучване на “Тренд”, 
направено по поръчка на ДНК, което показва обществените нагласи в момента. 
Събитието ще се излъчи онлайн в социалните мрежи на организаторите, а в 
залата ще присъстват само поканени гости. 
 

 

14:00ч.  Кариерен форум “Живот и кариера - защо в 
България?” 
 

Ела да потърсим заедно твоите причини да останеш. 
Поканихме топ специалисти от света на бизнеса и смели предприемачи, които 
ще споделят безценните си познания и професионален опит.  
На сцената ще се качат - Росен Плевнелиев, Светослав Иванов, Магърдич 
Халваджиян, Димитър Караиванов и Люси Дяковска.  

Всеки един от тях се определя за успешен и щастлив тук, в България. И всеки от 
тях ще сподели с теб своя опит и ще даде съвети за кариерен растеж. 



 
 
По време и между презентациите на гост-лекторите, всеки ще може да посети 
изложбената площ и да разговаря с представител на нашите партньори или 
директно да кандидатства за работа на техните работодателски щандове. 

 

На събитието ще са разположени над 60 щанда с топ 
работодателите на България: 
 

Abrites, Accedia, Adesso, Alorica, Asarel - Medet, Atos, Balkan Services, 
BAT, BNB, Borica, bTV, Cargill, Coca-Cola Europacific Partners, Coca Cola 
Hellenic Bulgaria, Concentrix, Cteam, Dundee Precious, DXC Technology, 
EKO Bulgaria  , Ellatzite, EVN, EXL, Forton, GlobalFoundries, HCL, HRS, 
IBM, Invenio, Kalinel, Kanbanize, Kaufland, Kyndryl, Lidl, Liebherr, 
Lufthansa, M2M Services, Metro, Milestone, MMD Smart, Mobisystems, 
Modis, Mondi, Paynetics, Plan А, Pontica Solutions, Postbank, PwC, 
Resolute Software, RIR, Schneider Electric, Seeburger, Sensika, Service 
Source, Sopharma Trading, Suse, Sutherland, Tek Experts, Telematic, Top 
Skills, ОББ, TEK Services, Sensata 
 

Медийни партньори на форума са националната телевизия bTV и медията на 
българските общини Kmeta.bg. 

Vitanea, Vidas, Bill Key, The Bakers, Devin и  Breaktime предоставят безплатни 
храни и напитки за всички посетители. 

Входът е свободен, но регистрацията е задължителна и можеш да я направиш 
оттук: https://bulgariawantsyou.com/events 

С подкрепата на БАТ България, "Асарел-Медет" АД и А1. 

Събитието е за лица над 18 г.  

https://bulgariawantsyou.com/events?fbclid=IwAR2f9xlMQpNIYTAvqSN21ij0YdmO7CMbD-PJ8d7FG7F5e5RvMaCjAcLvY-k

