
Поход на 
вдъхновителите 

"Аз мога - тук и сега" 



"Походът на вдъхновителите"  
има една единствена цел –  

да вдъхновява, мотивира и събужда 
интереса на учениците от всички 
краища на България за това, че: 



O всички можем "тук и сега" и трябва да 

вярваме в себе си; 

O всички сами избираме с какво да се 

занимаваме и в какво да сме добри; 

O е важно да сме добри професионалисти 

и това ще ни донесе стандарта на живот, 

който искаме; 

O няма значение как избираме да се 

развиваме професионално - важното е да 

го обичаме и да вярваме; 



O принципите на успеха са да действаме с 

постоянство, мотивация и неуморно; 

O трябва да сме проактивни и креативни; 

O трябва да сме позитивни и да се 

усмихваме; 

O е важно да вярваме в иновациите и 

предприемачеството; 

O университета е мястото, в което 

попадаме в нова конкурентна среда, 

срещаме приятели, съмишленици, 

разширяваме кръгозора си и намираме 

бизнес партньори; 



O ако спазваме всички точки, изброени  

по-горе, то България ще е едно 

страхотно място, в което можем да 

живеем, да успеем и да сме щастливи! 

 

O "Всеки човек трябва да си повтаря тази 

фраза сутрин, когато се събуди... 

АЗ МОГА - ТУК И СЕГА" 



Кристалин Чавдаров 
 www.kiwidesign.bg ; www.az-moga.bg ; www.bgsite.org 

O Роден съм край морския бряг преди 

около четвърт век, в месеца на Бона 

Деа.  

O Морето има сила, която винаги влече 

хората към него. Някои казват, че и аз 

притежавам такава сила. Може би тя 

провокира в мен да правя неща, които 

са нестандартни, но харесвани от 

другите. 

O Имам опит в следните области: 

уеб/дизайн; програмиране; бази от 

данни; креативно мислене; управление 

на човешки ресурси; менажиране на 

проекти; мотивация и... 

 

http://www.kiwidesign.bg/
http://www.az-moga.bg/
http://www.az-moga.bg/
http://www.az-moga.bg/
http://www.bgsite.org/


Мартин Петков 
www.itng.bg ; www.kiwidesign.bg 

O Мартин Петков е факирът на виртуалните 

мрежи и най-добър приятел на сървърите. 

O Вещ е в конфигурацията на защитни 

стени, създаването на политики за 

сигурност и достъп до информацията, 

както и в създаването на процедури за 

възстановяване в случай бедствия. 

Работил е като старши системен 

администратор, а от 2009 година насам 

работи на свободна практика и се 

посвещава на интересите си – системна и 

мрежова администрация, мрежова 

сигурност, IP телефонни централи и 

германски автомобили с четири кръга в 

логото. 

 

http://www.itng.bg/
http://www.kiwidesign.bg/


Константин Рачев 
www.konstantinrachev.com 

O Константин Рачев започва да се занимава 

с програмиране още в ученическите си 

години. Часовете по ИТ в училище не са 

му достатъчно, затова започва сам да 

попълва знанията си в областта, както и 

да се явява на различни състезания и 

олимпиади (доста от които печели). 

O Като цяло интересите му са в областта на 

новите технологии, open source 

обществото, към което се причисляват и 

някои от проектите му, и alpha версиите  :) 

O Част от езиците и технологиите, с които 

борави успешно, са PHP, SQL и NoSQL, 

HTML, JavaScript и библиотеките, заедно с 

обектно-ориентираното програмиране. 

http://konstantinrachev.com/


Силвена Ралинова 
www.crazyhands.bg 

O Силвена е основател на 

CrazyHands.bg – свят на уникални 

ръчно изработени картички, декупаж, 

квилинг и още много лудорийки от 

хартийки 

O Сиси е от Русе, завършила е родната 

МГ „Баба Тонка“, има бакалавърска 

степен по Информатика и магистърска 

по Софтуерно инженерство. Зад гърба 

си има над 10 години стаж в ИТ 

сферата, през които обаче открива, че 

не математиката и компютрите са 

истинската й страст. 

http://crazyhands.bg/

