
Отчет за дейността през 2016 г 
… в снимки 

с подкрепата на 



Мисия 

Създаване на ИТ-общество във Враца, което чрез качествено 

образование да дава възможност на врачани да намират 

предизвикателна и добре платена професия в родния си град. 

Визия 

От 2021г нататък 50 човека годишно да започват 

работа в софтуерната индустрия във Враца. 



Резюме 

Проблемът, който се стремим да решим е липсата на 

възможности за предизвикателна и добре платена работа в 

град Враца. Ние вярваме, че в днешно време, с помощта на 

Интернет, човек може да получи добра професионална 

реализация, независимо от мястото, на което се намира. За 

целта развиваме софтуерна индустрия във Враца, чрез 

организиране на безплатна 9-месечна обучителна програма по 

програмиране, организиране на ИТ събития и работа с местни 

училища. 



От този януари има клуб по 

роботика “Leonardo robotics” с 

общо 21 участници. 

ИТ център 

http://www.robotics.vratsa.net/


От ноември започнахме 

нов 9-месечен курс по 

програмиране. 

Имахме 135 кандидати, 

78 от тях започват 

обучение в 5 групи. 

ИТ център 



Организирахме 2 открити лекции в ИТ центъра с гост-лектори Мартин 

Маринов от Амазон и Милена Стефанова от Комптел. (още) 

ИТ център 

http://school.vratsasoftware.com/en/current-courses/guest-speakers/


Inveitix, основен партньор на Враца Софтуер Общество, успя да 

привлече нова софтуерна компания, която осигурява работа на 

трима наши курсисти във Враца 

Софтуерна индустрия във Враца 



14 човека преминали успешно нашите курсове работят като програмисти във 

Враца от започване на дейността ни  

Софтуерна индустрия във Враца 



Организирани събития 

Организирахме CodeWeek-Враца 2016: Двудневни лекции и практически 

занимания в ИТ сферата. Над 200 участника, 24 лектора, 13 модула, 22-23 

октомври 2016г (още) 

http://codeweek.vratsa.net/cw-vratsa-2016/


Проведохме Лов на съкровища за 2-ра поредна година с над 100 участника. 

Ловът беше посветен на 30-годишнината от откриването на Рогозенското 

съкровище (още) 

Организирани събития 

http://hunt.vratsa.net/


Организирахме първият Хакатон в северозападна България, HackVratsa. 

Участваха 14 отбора с общо 54 участника, от които 16 под 18 години. 

Отборът победител, CodeMasters, съставен от 5 ученика в 10 клас от ППМГ 

Враца спечелиха посещение на Европейският парламент в Брюксел, което 

осъществиха май месец. (още) 

Организирани събития 

http://hack.vratsa.net/


Проведе се Rails Girls Vratsa, което има за цел да запали момичета да се 

занимават с ИТ. Участваха 20 момичета, от които 9 под 18 години и 7 

ментора. Събитието беше инициирано и организирано от Аделина, която е 

ученичка в 11 клас. (още) 

Организирани събития 

http://railsgirls.com/vratsa


ABLE 

Mentor  

В първи сезон на 

менторската 

програма за ученици 

участие взеха 10 

екипа. Края на 

октомври започна 

втори сезон с 12 

екипа 

Организирани събития 



Инициативи в които участвахме 

С група от повече от 20 младежа посетихме HackConf 



Инициативи в които участвахме 

За втора поредна година се проведе Предизвикателство за социална 

промяна на Фабрика за идеи. През ноември се проведе форума за социални 

иновации и социално предприемачество Empatheast (още..) 

http://ideasfactorybg.org/ifactoryen/
http://ideasfactorybg.org/ifactoryen/


Съдействахме на Заедно в час с популяризиране на дейността им във Враца и 

региона. От септември 2016 г. девет учители по програмата започнаха да 

преподават в шест населени места в региона. Очаква се техният брой да 

нарасне през следващата година 

Инициативи в които участвахме 



Инициативи в които участвахме 

СофтУни организираха безплатен курс по „Основи на програмирането“ във 

Враца. Курсът се проведе в ИТ центъра от двама студенти на СофтУни, 

които преди това са посещавали наши курсове. 

 С група от 16 младежа участвахме в SoftUniada и TechFest 



Детска академия Телерик – 

стартира с 2 групи по 15 деца 

4-5 клас в СОУ „Никола 

Войводов” от октомври 2016г 

(още) 

Ползваме платформата на 

Академия Телерик за 

управление на учебния 

процес 

 

Инициативи в които участвахме 

http://telerik-kids.com/kids-academy


Спечелихме Google RISE Awards, с което си осигурихме финансиране за една 

година. Враца Софтуер е една от шестте организации в Европа, която получи 

грант (още...) 

Награди 

https://www.vbox7.com/play:84e5dade08


Награди 

Спечелихме наградата на БАИТ за образование, а пък Тео беше включен в 

класацията на Форбс “30 под 30”, отново в категория образование.  



➢ Над 270 участника в 3 ИТ събития във Враца 

➢ 78 човека започнаха в новия сезон на 9-месечните курсове по 

програмиране  

➢ 29 ученика от Враца участваха в национални ИТ състезания и събития  

➢ 14 човека общо работят в ИТ сферата във Враца след нашите курсове 

 

Цифри 



•  Ако желаете да ни дойдете на гости в ИТ центъра във Враца и да 

изнесете интересна лекция - пишете ни на school@vratsasoftware.com   

• Към Java/PHP програмисти: Ако желаете да се ангажирате 

дългосрочно може да станете ментор на наши курсисти и да работите 

с тях по софтуерни проекти. Изискват се 5-10 часа седмично и може да 

се работи дистанционно. При интерес - пишете на 

school@vratsasoftware.com   

 

Призив 

mailto:school@vratsasoftware.com
mailto:school@vratsasoftware.com


Благодарим на основните ни спонсори: Фондация Промяната, Telus 
International, Google RISE Awards, Община Враца! 

Както и на всички хора и организации, които помагат за нашата мисия! 
 

Радваме се, че през годината работихме пълноценно с: 
•  Местните партньори: РУО, Младежки дом, РБ “Христо Ботев”, ТПП, РИМ, 
Младежки център, НМД 
•  Националните партньори: Академия Телерик, БАИТ, Софтуерен университет, 
Startup Factory, Хак България, ДНК, Заедно в час, ABLE, eskills for jobs 
•  Доброволците: Аделина, всички ментори на HackVratsa и лекторите на 
CodeWeek Vratsa 
•  Местните училища: ППМГ “Акад. Иван Ценов”, ПТГ “Н. Й. Вапцаров”, ЕГ “Йоан 
Екзарх”, СОУ “Козма Тричков”, СОУ “Христо Ботев” 

 

От екипът на Враца софтуер общество 

school@vratsasoftware.com  
http://school.vratsasoftware.com  

Фейсбук: Vratsa Software 
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