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(http://mmarchev.com/wp-
content/uploads/2015/03/kristalin_8_mini.jpg)1.
Mоже на ти нали?

– Да, разбира се, най-малкото, че си по-
възрастен от мен �  
2. Разкажи на читателите на блога в общ план
как се стигна до шефстване на най-престижния
конкурс за уеб награди (http://www.bgsite.org)?

– Приятелю, аз не „шефствам“, (слава богу) а
поех предизвикателството да се опитам да бъда поне колкото Жюстин Томс –
либерален, амбициозен и /основно/ с огромно сърце! Това е конкурсът на бранша и
браншът трябва да определя “музиката”.  В тази посока в началото на януари
проведохме обществена дискусия – трябваше да дойдеш! �

 

3. Kак започна да се занимаваш с дизайн, виждаш ли се като творец?

– Аз не се занимавам, а осигурявам поминък на няколко семейства – това е (една от, 62-
те разлики) малката разлика между професионалистите и хората с хоби в сферата на
(уеб)дизайна и рекламата! Започнах с кориците на еротичните издания, минах през
суджуци, дрехи, банки, оператори и… ето ме тук и сега!

 

4. За „Походът на вдъхновителите“, какво е това, как протича до тук, зареждат ли те
срещите от този тип? Какво можем да научим от хората от провинцията? А те, от какво
се нуждаят?

– „Всеки човек трябва да си повтаря тази фраза сутрин, като се събуди – АЗ МОГА – ТУК И СЕГА“
   „Аз мога – тук и сега“ развива четири инициативи от 2010 година до момента. Първата от тях е
националното състезание по информационни технологии, информатика и визуални изкуства. След
това създадохме „SUPERлятна академия“. Третата инициатива е „Поход на вдъхновителите“. А
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предстояща, четвърта инициатива „PROлетна академия“. Очаква се анонс и за последващ проект
под работното заглавие „Пътят“.
   Връщам се на „Поход на вдъхновителите (http://inspirers.az-moga.bg/)„. Когато аз бях ученик, никой
никога не е идвал при мен да ми (раз)каже аз какво мога да правя и какъв мога да стана.
   Целта на „Поход на вдъхновителите“ е да обикаляме, да се срещаме с млади хора, учители,
директори, родители, приятели от цялата страна и да поговорим с тях за това какво (реално) могат
да постигнат, като им дадем примери, чрез работещи формули и успели ПРЕДприемащи хора.
Походите се случват с участието на 5-10 изявени експерти/личности от различни сфери. Например
най-успелият програмист, най-талантливият хотелиер, най-успешният дизайнер, най-богатият
предприемач, най-известният актьор и т.н. Вдъхновителите разказват своята история и как са
постигнали това, което са и най-вече, което ще бъдат!
   Целта е – чрез тези примери младите да поискат да се насочат към някоя от сферите, в която вече
са се опитали и/или доказали и да не се отказват, защото всеки успех е придружен с провали! Да се
замислят, че след като тези млади ментори са успели, те също могат да последват техния пример и
да докажат, че също могат.
   Походът търси и предлага нещо повече. Да си успял в предприемачеството или в
бизнеса, невинаги означава, че си добър човек. Дядо ми винаги ми е повтарял да се
стремя да бъда добър човек. Всичко е една съвкупност. Освен да печелиш пари, е
хубаво да имаш и добро сърце. В този ред на мисли хората, които идват в „Поход на
вдъхновителите“, освен че са добри предприемачи, експерти и т.н., то те провокират
децата да продължат с опитите, да не се отказват, защото с труд, амбиция и постоянство
се постигат всички мечти!

 

5. „Аз мога – тук и сега“ – национално състезание по IT, информатика и визуални
изкуства – кажи и за тази твоя инициатива?

– Състезанието „Аз мога – тук и сега” е насочено към всички ученици от 8 до 12 клас, които са с
изявен интерес от една страна в областта на информационните технологии, а от друга притежават
творчески заложби. Целта е да се покаже потенциала и достъпността на компютърно базираните
технологии за реализиране на творчески проекти в тази възрастова групова.
Състезанието е единственото по рода си с това, че участниците във всички направления научават,
обсъждат и разработват поставените задачи само на място по време на състезателния ден. Така
поставяме участниците в ситуация на реална разработка.
„Аз мога – тук и сега” се провежда за първи път през 2011 година. Участват съответно 92 участници
и 35 ръководители от 17 населени места, 92 реализирани продукта в 4 категории. В следващото
издание през 2012 година участват 122 участници и 50 ръководители от 27 населени места, 122
реализирани продукта в 5 категории. 2013 година взеха участие 255 ученици и 50 ръководители от
27 населени места, 255 реализирани продукта в 6 категории, а 2015 предстои. �  В Националното
състезание по ИТ и визуални изкуства участват ученици от авторитетни училища като НПМГ София,
СМГ, ПГЕЕ-Пловдив, Математически гимназии от Благоевград, Шумен, Враца, Русе, Варна,
Кюстендил, Смолян, както и училища с профил ИТ от Севлиево, Кърджали, Хасково, изкуства и
езикови гимназии от Добрич, Дупница, ОДК Балчик и други.
Направленията, в които учениците се състезават, са: „Компютърна презентация“, „Видеоклипове“,
„Графичен дизайн“, „Редизайн на уеб сайтове“, „Фотография“ (от 2012), „Програмиране“ (от 2013) и
„Frontend Development“ (от 2014). Всяка една задача в съответните категории е прецизирана за
възрастовата група и предварително съгласувана между журито. Времето за работа за всяка
категория е различно – по преценка на журито, спрямо сложността и очакванията за поставената
задача.
Журито във всяка една категория се състои от 2-ма (двама) изявени експерти в съответната област.
Критериите, по които се оценяват предадените материали, се изготвят от журито и се съобщават
предварително в сайта на състезанието и по време на техническата конференция, в която участват
всички членове на журито и ръководителите.
Изключително и само в националното състезание по информационни технологии и визуални
изкуства „Аз мога – тук и сега“ участниците (ръководители и ученици) имат възможност да гласуват,
за да изберат победителите! Непосредствено след приключването на състезателния ден, журито
заседава и избира (според предварително изготвените критерии) ТОП10 (10-те най-добри
реализирани проекта) за всяка една категория. Крайното класиране се осъществява от участниците
в състезанието (ученици и ръководители/учители) чрез иновативна вотинг система. От 2013 г.
експертното жури определя крайното класиране!
Учениците от 12-ти клас (абитуриенти) имат уникалната възможност и предимство да кандидатстват
с преференциални условия във висшите учебни заведения, които партнират на „Аз мога – тук и сега“
(Технически университет – София, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, а тази година,
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защо не и още престижни вузове :)). В деня на награждаването се обявяват при какви условия,
регламент и график ще се случи това.
Всички участници в състезанието получават възможността да задават въпроси, да дискутират и
разменят идеи както с журито, така и със специалните гости. Победителите, освен материални
награди, получават и менторство от журито, лекторите и организаторите. Участниците, които
попадат в ТОП10 получават поощрителни награди.
Традиция в рамките на състезанието е да се изнасят както технически, така и мотивиращи лекции от
професионалисти като г-н Явор Колев, началник сектор „Компютърни престъпления, интелектуална
собственост и хазарт, ГДБОП – МВР“, Росен Дуков, Кристалин Чавдаров, Борис Луканов, Виден
Нацев, Люба Апостолова, Никола Вълчанов и други изявени специалисти от IT бранша, както и
популярни артисти от креативните среди (НЕ само от България).
По време на състезателния ден се провежда кръгла маса на тема „Нуждите, проблемите и бъдещето
на училището и учителя по ИТ“. В дискусията вземат участие ръководители и гости от висши учебни
заведения и Министерство на образованието, младежта и науката.
Всички реализирани продукти от участниците се обявяват в нашия официален сайт
http://www.az-moga.bg (http://www.az-moga.bg) и са със свободен достъп за използване.

 

7. Със Софт Уни припокривате ли общ таргет? Знам, че преподаваш там.

– Категорично НЕ, за да има студенти трябва да има средношколци – нали? “Аз мога –
тук и сега” развива, иницийра, помага основно на учащи между 8 и 12 клас. В този ред на
мисли наши възпитаници са таргет, както на СофтУни така и на всеки регулярен
университет – било то частен или държавен! Наша е задачата да задържим и
мотивираме младите да останат тук в България и да обичат трудолюбието и учението…

 

8. НБУ и Софт Уни, не стават ли много претендентите за качествено ИТ образование?

– Не познавам в детайл и практика двете учебни заведения, но вярвам, че не само те, а и
всички останали ВУЗ-ове произвеждат конкурентни кадри. Нека не се залъгваме според
качествата и желанието на всеки /учени, студент…човек/ са крайните резултати…

 

9. Кажи нещо в стил родословно кълбо, има ли други такива пълководци и креативи
като теб по клоните на дървото?

– Не би било интересно, както на читателите ти така и на широката аудитория.

 

10. Как разтоварваш, всички питам, стресова ни е индустрията?

– Всеки миг прекаран с моя екип и с най-новия член на семейството ни – Чърчил
(бездомно куче, което осинових) за мен е не само разтоварване, а и зареждане!
Стресово е само за онези, които не изпълняват сроковете, уговорките си и в резултат на
лъжите си не умеят да ръководят екип/ите, а това убива не само крайния /платен/
резултат, а и общия дух, екипност и най-вече желание за /всеобща/ работа и “победа”!

 

11. ИТ и оценката на българските специалисти в света? Добри ли сме? Оценяват ли ни
достойно навън?

– Ние сме /може би/ добри, но ужасно мързеливи! Да, това не само влошава статистиките, а погубва
индивида, като човек. Съжалявам, на мен не ми е интересна темата, а още по-малко съжденията по
нея… Нека се научим да бачкаме, да сме постоянни и амбициозни. Това не би навредило никому,
обещавам! �

http://www.az-moga.bg/


15/11/2017 Кристалин Чавдаров – интервю | Момчил Марчев - за мен, хоби и профи - онлайн репутация.

http://mmarchev.com/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8E%D1%82%D0%B0/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%8… 5/6

 

www.kristalinchavdarov.net (http://www.kristalinchavdarov.net)

  admin (http://mmarchev.com/author/admin/)

 Интервюта
(http://mmarchev.com/category/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8e%d1%82%d0%b0/)

admin

 Leave your message

Leave your message

Name
 

Email

Send Message

     

Главно меню

Начало (http://mmarchev.com/)
За мен (http://mmarchev.com/%d0%b7%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%bd/)
Хоби и интереси (http://mmarchev.com/category/%d1%85%d0%be%d0%b1%d0%b8-%d0%b8-
%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%b8/)
Lifestyle (http://mmarchev.com/category/lifestyle/)
Политика и общество
(http://mmarchev.com/category/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/)
Мениджмънт
(http://mmarchev.com/category/%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b4%d0%b6%d0%bc%d1%8a%d0%bd%d1%82/)
Меки умения (http://mmarchev.com/category/%d0%bc%d0%b5%d0%ba%d0%b8-
%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/)

http://www.kristalinchavdarov.net/
http://mmarchev.com/author/admin/
http://mmarchev.com/category/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8e%d1%82%d0%b0/
https://twitter.com/intent/tweet?text=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%20%D0%A7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%E2%80%93%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8E:%20http://mmarchev.com/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8e%d1%82%d0%b0/%d0%ba%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%bd-%d1%87%d0%b0%d0%b2%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8e/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fmmarchev.com%2F%25d0%25b8%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25b2%25d1%258e%25d1%2582%25d0%25b0%2F%25d0%25ba%25d1%2580%25d0%25b8%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25bb%25d0%25b8%25d0%25bd-%25d1%2587%25d0%25b0%25d0%25b2%25d0%25b4%25d0%25b0%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b2-%25d0%25b8%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25b2%25d1%258e%2F
http://plus.google.com/share?url=http://mmarchev.com/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8e%d1%82%d0%b0/%d0%ba%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%bd-%d1%87%d0%b0%d0%b2%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8e/
http://reddit.com/submit?url=http://mmarchev.com/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8e%d1%82%d0%b0/%d0%ba%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%bd-%d1%87%d0%b0%d0%b2%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8e/
https://getpocket.com/save?url=http%3A%2F%2Fmmarchev.com%2F%25d0%25b8%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25b2%25d1%258e%25d1%2582%25d0%25b0%2F%25d0%25ba%25d1%2580%25d0%25b8%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25bb%25d0%25b8%25d0%25bd-%25d1%2587%25d0%25b0%25d0%25b2%25d0%25b4%25d0%25b0%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b2-%25d0%25b8%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25b2%25d1%258e%2F
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://mmarchev.com/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8e%d1%82%d0%b0/%d0%ba%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%bd-%d1%87%d0%b0%d0%b2%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8e/&title=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%20%D0%A7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%E2%80%93%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8E
http://mmarchev.com/
http://mmarchev.com/%d0%b7%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%bd/
http://mmarchev.com/category/%d1%85%d0%be%d0%b1%d0%b8-%d0%b8-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%b8/
http://mmarchev.com/category/lifestyle/
http://mmarchev.com/category/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/
http://mmarchev.com/category/%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b4%d0%b6%d0%bc%d1%8a%d0%bd%d1%82/
http://mmarchev.com/category/%d0%bc%d0%b5%d0%ba%d0%b8-%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/


15/11/2017 Кристалин Чавдаров – интервю | Момчил Марчев - за мен, хоби и профи - онлайн репутация.

http://mmarchev.com/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8E%D1%82%D0%B0/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%8… 6/6

 (https://twitter.com/marchev)   (https://www.facebook.com/momchil.marchev)

 (https://plus.google.com/+MomchilMarchev)   (https://plus.google.com/+MomchilMarchev)

 (https://www.youtube.com/playlist?list=UUTH8HB5sC_nS1ANVj-CjvfA)

Дигитален маркетинг
(http://mmarchev.com/category/%d0%b4%d0%b8%d0%b3%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-
%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3/)
Онлайн медия планиране (http://mmarchev.com/category/%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-
%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%8f-
%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5/)
Оптимизация на сайт (http://mmarchev.com/category/seo/)
Маркетинг в социални мрежи
(http://mmarchev.com/category/%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-
%d0%b2-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-
%d0%bc%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b8-smm/)
Контекстна реклама (http://mmarchev.com/category/ppc/)
Онлайн репутация (http://mmarchev.com/category/orm/)
E-mail маркетинг (http://mmarchev.com/category/e-mail-
%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3/)
Уеб дизайн (http://mmarchev.com/category/%d1%83%d0%b5%d0%b1-
%d0%b4%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d0%b9%d0%bd/)
Обучения / курсове
(http://mmarchev.com/category/%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/)
Интервюта
(http://mmarchev.com/category/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8e%d1%82%d0%b0/)
Контакти (http://mmarchev.com/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8/)

Copyright @ 2014-2017 - Momchil Marchev - Momo (http://www.mmarchev.com)

https://twitter.com/marchev
https://www.facebook.com/momchil.marchev
https://plus.google.com/+MomchilMarchev
https://plus.google.com/+MomchilMarchev
https://www.youtube.com/playlist?list=UUTH8HB5sC_nS1ANVj-CjvfA
http://mmarchev.com/category/%d0%b4%d0%b8%d0%b3%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3/
http://mmarchev.com/category/%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5/
http://mmarchev.com/category/seo/
http://mmarchev.com/category/%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%b2-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bc%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b8-smm/
http://mmarchev.com/category/ppc/
http://mmarchev.com/category/orm/
http://mmarchev.com/category/e-mail-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3/
http://mmarchev.com/category/%d1%83%d0%b5%d0%b1-%d0%b4%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d0%b9%d0%bd/
http://mmarchev.com/category/%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/
http://mmarchev.com/category/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8e%d1%82%d0%b0/
http://mmarchev.com/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8/
http://www.mmarchev.com/

