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Как се постига успех в една смятана за предимно мъжка професия – разговаряме със 
Силвия Веселинова, докато гостуваме в извънградската й къща

Силвия Веселинова е 
собственик и управител на 
строително-инвестиционната 
компания „Идеа Билдингс“, 
която тази година отбелязва 
15-годишнината от 
създаването си. В 
портфолиото на компанията 
присъстват 33 построени 
сгради на 108 000 кв. м 
разгъната застроена площ на 
територията на София.

Как се постига успех в една 
смятана за предимно мъжка 
професия – разговаряме със 
Силвия Веселинова, докато 
гостуваме в извънградската й 
къща. Обзаведен с много 
вкус, с прекрасна градина и с 
възможности за приятно 
прекарване на летните дни в 
приятелска компания, а сега, 
на прага на зимата, с уюта на 
запалената камина и 
ароматните свещи. 
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Г-жо Веселинова, в бизнеса освен рационалния подход имат ли място и 
емоциите?

Това, което мисля по тази тема, е доста различно от традиционните възприятия. 
Смятам, че емоцията е много важна част от всяко нещо, което човек върши – нали 

знаете колко красиви са нещата, направени с любов. Мисля, че когато подходиш с 
много положителна емоция към начинанията си, им даваш определен заряд и 
енергия, от която те стават по-добри и по-успешни. Това, че влагаш сърце в 
работата си, не те прави непрофесионалист, напротив – прави те по-отдаден и 
вглъбен.

Може ли да се каже, че всяка сграда е като „дете“ във вашето бизнес 
семейство?

Към всяка сграда, построена от нас, се отнасям с толкова внимание и грижа, 
колкото към двете си момичета. Сградите, както и децата, минават през 
най-различни етапи в развитието си. Разбира се, понякога и през труден пубертет. 
Има сгради с много казуси, с инциденти и непредвидени обстоятелства… И всяка 
сграда е с различен характер – отново както е при децата.

Има ли предизвикателства при работата с роднини и приятели от детството?

Вълнуващо е да работиш с толкова близки хора на едно място, и то доста дълго 
време. Най-приятно е това, че можеш да си абсолютно спокоен и да им имаш 
пълно доверие. Има трудни и негативни моменти, разбира се, но всички кризи 
бързо отминават и лесно се забравят в името на добрите отношения.

Празнувате ли заедно с екипа си завършването на обектите?

Винаги се случва така, че когато приключим един проект, идва много стихийно 
нещо друго и буквално ни помита с нова енергия и огромна сила… Никога досега 
не сме празнували завършване на проект и предаване на сграда. Освен това ние 
гледаме на тези крачки като на част от пътя ни, не толкова като на победи. Може 
би искаме да празнуваме по-големи постижения и да правим още по-значими за 
нас неща.

Кое отбелязвате като ваш житейски триумф?

Аз преди всичко съм майка и жена, и разбира се, от всичко най-важни за мен са 
децата ми. Това е най-голямото ми щастие, успех и източник на любов и 
вдъхновение. Гордея се с тях, гордея се и със себе си, с качествата, които съм 

успяла да отгледам и възпитам в тях и в себе си. Гордея се, че се справям успешно 
с доста мащабни проекти, при това с отлично качество и в кратки срокове. Мисля, 
че още не съм достигнала триумфа си и той тепърва предстои.

Какви качества са необходими на бизнес лидера, за да сплотява екипа си и 
да постига успехи?

Този въпрос ме вълнува истински, защото мисля, че всеки лидер има своя рецепта 
за успех, свои правила и норми. Аз мисля, че най-важното качество на лидера е да 
бъде добър слушател. Трябва да чува всичко и всички, за да е добре информиран 
и да може да взема правилни и разумни решения. После трябва да умее добре да 
балансира и да лавира между различията на хората – трябва да може да е буфер. 
Много важно е лидерът да бъде човек, който може да носи отговорност, да стои 
зад гърба на своя екип, да е дързък, смел и нетрадиционен в подхода си.

Как релаксирате след напрегнатата работа?

Музика, вино, природа, любов, сън и градене на бъдещи планове са моята 
рецепта за възстановяване и постигане на равновесие и душевен комфорт. За мен 
е важно да съм удовлетворена от това, което правя, за да съм щастлива. Това е 
валидно, както по отношение на работата, така и за свободното време и 
моментите за релакс.

Обичате ли да пътувате? Имате ли предпочитана дестинация?

Ако трябва да съм напълно честна – не! Обичам да съм на различни места, но 
искам да стигам до тях с „магическа пръчка“. Харесвам Европа много, както 
столиците, така и провинцията. Харесва ми да усещам духа на различните култури 
и да изучавам тяхната история. Харесват ми традициите и кухнята им.

Следвате ли определени стилове в архитектурата и дизайна?

Колкото повече години минават, колкото повече опит трупам, житейски и 
професионален, съм сигурна само в едно: единствено непреходна е класиката 
както в дизайна, така и в архитектурата. Почитател съм на изчистените концепции 
с прости форми и линии. Винаги когато създаваме нов проект, той основно е 
класически като визия, но задължително носи щрихи от съвременните тенденции 
в архитектурата, за да представя времето, в което е реализиран.

Имате ли човек или хора, които са били за вас пример за бизнес мислене?

Може би не мога да назова един 
човек като пример. Може би съм 
си „щипнала“ разни неща от 
много места и хора, които за мен 
са били успешни и са заслужили 
уважението ми. И в крайна 
сметка аз съм сформирала своя 
образ на базата на много 
успешни примери и много 
положителни за мен личности. 
Смятам, че съм нетрадиционна и 
извън клишето като подход и 
като лидер.

С какво допринася женската 
природа за създаването на 
успешен бизнес модел?

Жената не е най-добрият 
управленец във всеки аспект и 
бизнес, но в създаването на дом 
и уют мисля, че няма по-добър. 
Тя притежава онези фини 
настройки, които дават 
най-деликатните щрихи по 

отношение на дома и домашното огнище. Затова и смятам, че „Идеа Билдингс“ в 
своя женски формат е много успешен бизнес модел.

Имате ли лично отношение към клиентите си?

Знаете ли, аз имам лично отношение към всичко, с което съм в досег в живота 
си. И това безкрайно ме радва. На мен ми харесва да чувствам специално 
всичко, което правя, и хората, до които се докосвам. Искам всеки клиент на 
„Идеа Билдингс“ да бъде специален и много важен. Затова отговорът ми е „да“ – 
имам лично отношение към всеки наш клиент!

Интересувате ли се от мода? Имате ли предпочитани марки и дизайнери?

Всички тенденции ме вълнуват и харесвам духа на времето, но така както 
нямам любим архитект и бизнес модел, не принадлежа и към конкретна марка 
и дизайнер. Харесва ми да съм свободна, да избирам, да комбинирам и 
най-важното – да изразявам себе си.

Какво бихте казали на младите жени, които искат да създадат собствен 
бизнес?

Моят съвет и препоръка са, когато една млада жена реши да се впусне в някакъв 
сериозен бизнес или в каквото и да е житейско начинание, да се посъветва с 
най-коректния „консилиери“* –  а именно своето сърце. То никога не лъже и има 
най-вярната преценка за успех и щастие!
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знаете колко красиви са нещата, направени с любов. Мисля, че когато подходиш с 
много положителна емоция към начинанията си, им даваш определен заряд и 
енергия, от която те стават по-добри и по-успешни. Това, че влагаш сърце в 
работата си, не те прави непрофесионалист, напротив – прави те по-отдаден и 
вглъбен.

Може ли да се каже, че всяка сграда е като „дете“ във вашето бизнес 
семейство?

Към всяка сграда, построена от нас, се отнасям с толкова внимание и грижа, 
колкото към двете си момичета. Сградите, както и децата, минават през 
най-различни етапи в развитието си. Разбира се, понякога и през труден пубертет. 
Има сгради с много казуси, с инциденти и непредвидени обстоятелства… И всяка 
сграда е с различен характер – отново както е при децата.

Има ли предизвикателства при работата с роднини и приятели от детството?

Вълнуващо е да работиш с толкова близки хора на едно място, и то доста дълго 
време. Най-приятно е това, че можеш да си абсолютно спокоен и да им имаш 
пълно доверие. Има трудни и негативни моменти, разбира се, но всички кризи 
бързо отминават и лесно се забравят в името на добрите отношения.

Празнувате ли заедно с екипа си завършването на обектите?

Винаги се случва така, че когато приключим един проект, идва много стихийно 
нещо друго и буквално ни помита с нова енергия и огромна сила… Никога досега 
не сме празнували завършване на проект и предаване на сграда. Освен това ние 
гледаме на тези крачки като на част от пътя ни, не толкова като на победи. Може 
би искаме да празнуваме по-големи постижения и да правим още по-значими за 
нас неща.

Кое отбелязвате като ваш житейски триумф?

Аз преди всичко съм майка и жена, и разбира се, от всичко най-важни за мен са 
децата ми. Това е най-голямото ми щастие, успех и източник на любов и 
вдъхновение. Гордея се с тях, гордея се и със себе си, с качествата, които съм 

успяла да отгледам и възпитам в тях и в себе си. Гордея се, че се справям успешно 
с доста мащабни проекти, при това с отлично качество и в кратки срокове. Мисля, 
че още не съм достигнала триумфа си и той тепърва предстои.

Какви качества са необходими на бизнес лидера, за да сплотява екипа си и 
да постига успехи?

Този въпрос ме вълнува истински, защото мисля, че всеки лидер има своя рецепта 
за успех, свои правила и норми. Аз мисля, че най-важното качество на лидера е да 
бъде добър слушател. Трябва да чува всичко и всички, за да е добре информиран 
и да може да взема правилни и разумни решения. После трябва да умее добре да 
балансира и да лавира между различията на хората – трябва да може да е буфер. 
Много важно е лидерът да бъде човек, който може да носи отговорност, да стои 
зад гърба на своя екип, да е дързък, смел и нетрадиционен в подхода си.

Как релаксирате след напрегнатата работа?

Музика, вино, природа, любов, сън и градене на бъдещи планове са моята 
рецепта за възстановяване и постигане на равновесие и душевен комфорт. За мен 
е важно да съм удовлетворена от това, което правя, за да съм щастлива. Това е 
валидно, както по отношение на работата, така и за свободното време и 
моментите за релакс.

Обичате ли да пътувате? Имате ли предпочитана дестинация?

Ако трябва да съм напълно честна – не! Обичам да съм на различни места, но 
искам да стигам до тях с „магическа пръчка“. Харесвам Европа много, както 
столиците, така и провинцията. Харесва ми да усещам духа на различните култури 
и да изучавам тяхната история. Харесват ми традициите и кухнята им.

Следвате ли определени стилове в архитектурата и дизайна?

Колкото повече години минават, колкото повече опит трупам, житейски и 
професионален, съм сигурна само в едно: единствено непреходна е класиката 
както в дизайна, така и в архитектурата. Почитател съм на изчистените концепции 
с прости форми и линии. Винаги когато създаваме нов проект, той основно е 
класически като визия, но задължително носи щрихи от съвременните тенденции 
в архитектурата, за да представя времето, в което е реализиран.

Имате ли човек или хора, които са били за вас пример за бизнес мислене?

Може би не мога да назова един 
човек като пример. Може би съм 
си „щипнала“ разни неща от 
много места и хора, които за мен 
са били успешни и са заслужили 
уважението ми. И в крайна 
сметка аз съм сформирала своя 
образ на базата на много 
успешни примери и много 
положителни за мен личности. 
Смятам, че съм нетрадиционна и 
извън клишето като подход и 
като лидер.

С какво допринася женската 
природа за създаването на 
успешен бизнес модел?

Жената не е най-добрият 
управленец във всеки аспект и 
бизнес, но в създаването на дом 
и уют мисля, че няма по-добър. 
Тя притежава онези фини 
настройки, които дават 
най-деликатните щрихи по 

отношение на дома и домашното огнище. Затова и смятам, че „Идеа Билдингс“ в 
своя женски формат е много успешен бизнес модел.

Имате ли лично отношение към клиентите си?

Знаете ли, аз имам лично отношение към всичко, с което съм в досег в живота 
си. И това безкрайно ме радва. На мен ми харесва да чувствам специално 
всичко, което правя, и хората, до които се докосвам. Искам всеки клиент на 
„Идеа Билдингс“ да бъде специален и много важен. Затова отговорът ми е „да“ – 
имам лично отношение към всеки наш клиент!

Интересувате ли се от мода? Имате ли предпочитани марки и дизайнери?

Всички тенденции ме вълнуват и харесвам духа на времето, но така както 
нямам любим архитект и бизнес модел, не принадлежа и към конкретна марка 
и дизайнер. Харесва ми да съм свободна, да избирам, да комбинирам и 
най-важното – да изразявам себе си.

Какво бихте казали на младите жени, които искат да създадат собствен 
бизнес?

Моят съвет и препоръка са, когато една млада жена реши да се впусне в някакъв 
сериозен бизнес или в каквото и да е житейско начинание, да се посъветва с 
най-коректния „консилиери“* –  а именно своето сърце. То никога не лъже и има 
най-вярната преценка за успех и щастие!



Силвия Веселинова е 
собственик и управител на 
строително-инвестиционната 
компания „Идеа Билдингс“, 
която тази година отбелязва 
15-годишнината от 
създаването си. В 
портфолиото на компанията 
присъстват 33 построени 
сгради на 108 000 кв. м 
разгъната застроена площ на 
територията на София.

Как се постига успех в една 
смятана за предимно мъжка 
професия – разговаряме със 
Силвия Веселинова, докато 
гостуваме в извънградската й 
къща. Обзаведен с много 
вкус, с прекрасна градина и с 
възможности за приятно 
прекарване на летните дни в 
приятелска компания, а сега, 
на прага на зимата, с уюта на 
запалената камина и 
ароматните свещи. 
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Вълнуващо е да работиш с толкова близки хора на едно място, и то доста дълго 
време. Най-приятно е това, че можеш да си абсолютно спокоен и да им имаш 
пълно доверие. Има трудни и негативни моменти, разбира се, но всички кризи 
бързо отминават и лесно се забравят в името на добрите отношения.

Празнувате ли заедно с екипа си завършването на обектите?

Винаги се случва така, че когато приключим един проект, идва много стихийно 
нещо друго и буквално ни помита с нова енергия и огромна сила… Никога досега 
не сме празнували завършване на проект и предаване на сграда. Освен това ние 
гледаме на тези крачки като на част от пътя ни, не толкова като на победи. Може 
би искаме да празнуваме по-големи постижения и да правим още по-значими за 
нас неща.

Кое отбелязвате като ваш житейски триумф?

Аз преди всичко съм майка и жена, и разбира се, от всичко най-важни за мен са 
децата ми. Това е най-голямото ми щастие, успех и източник на любов и 
вдъхновение. Гордея се с тях, гордея се и със себе си, с качествата, които съм 

успяла да отгледам и възпитам в тях и в себе си. Гордея се, че се справям успешно 
с доста мащабни проекти, при това с отлично качество и в кратки срокове. Мисля, 
че още не съм достигнала триумфа си и той тепърва предстои.

Какви качества са необходими на бизнес лидера, за да сплотява екипа си и 
да постига успехи?

Този въпрос ме вълнува истински, защото мисля, че всеки лидер има своя рецепта 
за успех, свои правила и норми. Аз мисля, че най-важното качество на лидера е да 
бъде добър слушател. Трябва да чува всичко и всички, за да е добре информиран 
и да може да взема правилни и разумни решения. После трябва да умее добре да 
балансира и да лавира между различията на хората – трябва да може да е буфер. 
Много важно е лидерът да бъде човек, който може да носи отговорност, да стои 
зад гърба на своя екип, да е дързък, смел и нетрадиционен в подхода си.

Как релаксирате след напрегнатата работа?

Музика, вино, природа, любов, сън и градене на бъдещи планове са моята 
рецепта за възстановяване и постигане на равновесие и душевен комфорт. За мен 
е важно да съм удовлетворена от това, което правя, за да съм щастлива. Това е 
валидно, както по отношение на работата, така и за свободното време и 
моментите за релакс.

Обичате ли да пътувате? Имате ли предпочитана дестинация?

Ако трябва да съм напълно честна – не! Обичам да съм на различни места, но 
искам да стигам до тях с „магическа пръчка“. Харесвам Европа много, както 
столиците, така и провинцията. Харесва ми да усещам духа на различните култури 
и да изучавам тяхната история. Харесват ми традициите и кухнята им.

Следвате ли определени стилове в архитектурата и дизайна?

Колкото повече години минават, колкото повече опит трупам, житейски и 
професионален, съм сигурна само в едно: единствено непреходна е класиката 
както в дизайна, така и в архитектурата. Почитател съм на изчистените концепции 
с прости форми и линии. Винаги когато създаваме нов проект, той основно е 
класически като визия, но задължително носи щрихи от съвременните тенденции 
в архитектурата, за да представя времето, в което е реализиран.

Имате ли човек или хора, които са били за вас пример за бизнес мислене?

Може би не мога да назова един 
човек като пример. Може би съм 
си „щипнала“ разни неща от 
много места и хора, които за мен 
са били успешни и са заслужили 
уважението ми. И в крайна 
сметка аз съм сформирала своя 
образ на базата на много 
успешни примери и много 
положителни за мен личности. 
Смятам, че съм нетрадиционна и 
извън клишето като подход и 
като лидер.

С какво допринася женската 
природа за създаването на 
успешен бизнес модел?

Жената не е най-добрият 
управленец във всеки аспект и 
бизнес, но в създаването на дом 
и уют мисля, че няма по-добър. 
Тя притежава онези фини 
настройки, които дават 
най-деликатните щрихи по 

отношение на дома и домашното огнище. Затова и смятам, че „Идеа Билдингс“ в 
своя женски формат е много успешен бизнес модел.

Имате ли лично отношение към клиентите си?

Знаете ли, аз имам лично отношение към всичко, с което съм в досег в живота 
си. И това безкрайно ме радва. На мен ми харесва да чувствам специално 
всичко, което правя, и хората, до които се докосвам. Искам всеки клиент на 
„Идеа Билдингс“ да бъде специален и много важен. Затова отговорът ми е „да“ – 
имам лично отношение към всеки наш клиент!

Интересувате ли се от мода? Имате ли предпочитани марки и дизайнери?

Всички тенденции ме вълнуват и харесвам духа на времето, но така както 
нямам любим архитект и бизнес модел, не принадлежа и към конкретна марка 
и дизайнер. Харесва ми да съм свободна, да избирам, да комбинирам и 
най-важното – да изразявам себе си.

Какво бихте казали на младите жени, които искат да създадат собствен 
бизнес?

Моят съвет и препоръка са, когато една млада жена реши да се впусне в някакъв 
сериозен бизнес или в каквото и да е житейско начинание, да се посъветва с 
най-коректния „консилиери“* –  а именно своето сърце. То никога не лъже и има 
най-вярната преценка за успех и щастие!



Силвия Веселинова е 
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компания „Идеа Билдингс“, 
която тази година отбелязва 
15-годишнината от 
създаването си. В 
портфолиото на компанията 
присъстват 33 построени 
сгради на 108 000 кв. м 
разгъната застроена площ на 
територията на София.

Как се постига успех в една 
смятана за предимно мъжка 
професия – разговаряме със 
Силвия Веселинова, докато 
гостуваме в извънградската й 
къща. Обзаведен с много 
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възможности за приятно 
прекарване на летните дни в 
приятелска компания, а сега, 
на прага на зимата, с уюта на 
запалената камина и 
ароматните свещи. 

Г-жо Веселинова, в бизнеса освен рационалния подход имат ли място и 
емоциите?
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Смятам, че емоцията е много важна част от всяко нещо, което човек върши – нали 
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сграда е с различен характер – отново както е при децата.

Има ли предизвикателства при работата с роднини и приятели от детството?

Вълнуващо е да работиш с толкова близки хора на едно място, и то доста дълго 
време. Най-приятно е това, че можеш да си абсолютно спокоен и да им имаш 
пълно доверие. Има трудни и негативни моменти, разбира се, но всички кризи 
бързо отминават и лесно се забравят в името на добрите отношения.

Празнувате ли заедно с екипа си завършването на обектите?

Винаги се случва така, че когато приключим един проект, идва много стихийно 
нещо друго и буквално ни помита с нова енергия и огромна сила… Никога досега 
не сме празнували завършване на проект и предаване на сграда. Освен това ние 
гледаме на тези крачки като на част от пътя ни, не толкова като на победи. Може 
би искаме да празнуваме по-големи постижения и да правим още по-значими за 
нас неща.

Кое отбелязвате като ваш житейски триумф?

Аз преди всичко съм майка и жена, и разбира се, от всичко най-важни за мен са 
децата ми. Това е най-голямото ми щастие, успех и източник на любов и 
вдъхновение. Гордея се с тях, гордея се и със себе си, с качествата, които съм 

успяла да отгледам и възпитам в тях и в себе си. Гордея се, че се справям успешно 
с доста мащабни проекти, при това с отлично качество и в кратки срокове. Мисля, 
че още не съм достигнала триумфа си и той тепърва предстои.

Какви качества са необходими на бизнес лидера, за да сплотява екипа си и 
да постига успехи?

Този въпрос ме вълнува истински, защото мисля, че всеки лидер има своя рецепта 
за успех, свои правила и норми. Аз мисля, че най-важното качество на лидера е да 
бъде добър слушател. Трябва да чува всичко и всички, за да е добре информиран 
и да може да взема правилни и разумни решения. После трябва да умее добре да 
балансира и да лавира между различията на хората – трябва да може да е буфер. 
Много важно е лидерът да бъде човек, който може да носи отговорност, да стои 
зад гърба на своя екип, да е дързък, смел и нетрадиционен в подхода си.

Как релаксирате след напрегнатата работа?

Музика, вино, природа, любов, сън и градене на бъдещи планове са моята 
рецепта за възстановяване и постигане на равновесие и душевен комфорт. За мен 
е важно да съм удовлетворена от това, което правя, за да съм щастлива. Това е 
валидно, както по отношение на работата, така и за свободното време и 
моментите за релакс.

Обичате ли да пътувате? Имате ли предпочитана дестинация?

Ако трябва да съм напълно честна – не! Обичам да съм на различни места, но 
искам да стигам до тях с „магическа пръчка“. Харесвам Европа много, както 
столиците, така и провинцията. Харесва ми да усещам духа на различните култури 
и да изучавам тяхната история. Харесват ми традициите и кухнята им.

Следвате ли определени стилове в архитектурата и дизайна?

Колкото повече години минават, колкото повече опит трупам, житейски и 
професионален, съм сигурна само в едно: единствено непреходна е класиката 
както в дизайна, така и в архитектурата. Почитател съм на изчистените концепции 
с прости форми и линии. Винаги когато създаваме нов проект, той основно е 
класически като визия, но задължително носи щрихи от съвременните тенденции 
в архитектурата, за да представя времето, в което е реализиран.

Имате ли човек или хора, които са били за вас пример за бизнес мислене?

Може би не мога да назова един 
човек като пример. Може би съм 
си „щипнала“ разни неща от 
много места и хора, които за мен 
са били успешни и са заслужили 
уважението ми. И в крайна 
сметка аз съм сформирала своя 
образ на базата на много 
успешни примери и много 
положителни за мен личности. 
Смятам, че съм нетрадиционна и 
извън клишето като подход и 
като лидер.

С какво допринася женската 
природа за създаването на 
успешен бизнес модел?

Жената не е най-добрият 
управленец във всеки аспект и 
бизнес, но в създаването на дом 
и уют мисля, че няма по-добър. 
Тя притежава онези фини 
настройки, които дават 
най-деликатните щрихи по 

отношение на дома и домашното огнище. Затова и смятам, че „Идеа Билдингс“ в 
своя женски формат е много успешен бизнес модел.

Имате ли лично отношение към клиентите си?

Знаете ли, аз имам лично отношение към всичко, с което съм в досег в живота 
си. И това безкрайно ме радва. На мен ми харесва да чувствам специално 
всичко, което правя, и хората, до които се докосвам. Искам всеки клиент на 
„Идеа Билдингс“ да бъде специален и много важен. Затова отговорът ми е „да“ – 
имам лично отношение към всеки наш клиент!

Интересувате ли се от мода? Имате ли предпочитани марки и дизайнери?

Всички тенденции ме вълнуват и харесвам духа на времето, но така както 
нямам любим архитект и бизнес модел, не принадлежа и към конкретна марка 
и дизайнер. Харесва ми да съм свободна, да избирам, да комбинирам и 
най-важното – да изразявам себе си.

Какво бихте казали на младите жени, които искат да създадат собствен 
бизнес?

Моят съвет и препоръка са, когато една млада жена реши да се впусне в някакъв 
сериозен бизнес или в каквото и да е житейско начинание, да се посъветва с 
най-коректния „консилиери“* –  а именно своето сърце. То никога не лъже и има 
най-вярната преценка за успех и щастие!


