
 

 

а себе си казва, че е „Химик по 

образование, еколог по призвание, 

изследовател и пътешественик по душа“. 

Антония Стоймирска е родена и 

израснала в град Благоевград, в семейство 

на инженери. Средното си образование 

завършва в училище с изучаване на чужди 

езици „Свети Климент Охридски“- профил 

„Английски език“.  

Рано осъзнава, че висшето 

образование е решаващо за реализацията на 

всеки, който желае да бъде успешен.  

Записва специалност „Химия“ в  

Югозападния университет, тъй като от 

ученичка е пленена от магията на химията. 

Любовта към тайнствата в необятната 

наука се заражда още в семейството, 

благодарение на нейната майка, която също 

е химик по образование. По време на 

обучението провежда стажове в различни 

лаборатории, където извършва изследвания 

и анализ на води, храни, лекарствени 

средства и др. Трупайки практически опит 

преминава от обучение към учене, от 

знания към умения, от предметно-

ориентирани към нови ключови 

компетентности.  

Антония не съжалява за направения 

избор, подхожда сериозно и отговорно, 

както към образованието си, така и към 

работата. Тя споделя, че обича това, което 

работи и го прави с усмивка и желание.  

 

 

 

 

В момента 

работи като 

младши експерт в 

Регионалната 

лаборатория на 

Изпълнителната 

агенция по околна 

среда към 

Министерството на   околната среда и 

водите.                                                                     

За нея всичко е химия и това личи от 

думите й:  

„Химията е наука на чудесата и 

една от най-важните природни науки. Тя 

дава възможност за реализация в 

различни области – хранително-вкусова 

промишленост, петролна индустрия, 

медицина, селско стопанство, екология, 

биохимия и биотехнология, химично 

инженерство. Накъдето и да погледнем 

всичко е ХИМИЯ, дори и любовта“! 

Антония завършва със съвет към 

настоящите и бъдещи студенти: 

„Не спирайте да се развивате и 

търсете нови предизвикателства. 

Фокусирайте се върху процеса на работа, 

така че да получите най-добрите 

резултати. Планирайте! Бъдете горди с 

успехите си и не се предавайте пред 

трудностите. Борете се за правата си, 

но не забравяйте и за задълженията си“!  
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