
Отчет за дейността през 2017 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 2022г нататък 40 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 ноември 
започнахме нов 9-
месечен курс по 
програмиране.

Имахме 130 кандидати, 
65 от тях започват 
обучение в 4 групи.

ИТ център



От този декември Враца стана част от глобалното семейство на 
CoderDojo. Започнахме работа с група от 22 деца между 3 и 8 клас, а ментори 

са успешни курсисти от софтуерната ни академия.

ИТ център



Нова ИТ компания отвори офис във Враца и нае трима наши курсисти.
Така 22 от нашите курсисти работят като програмисти, като 15 от тях са 

във Враца.

Софтуерна индустрия във Враца



Организирани събития

За втора поредна година организирахме HackVratsa. Тази година темата 

беше “Игри”. Участваха 8 отбора с общо 31 участника, от които 17 под 18 

години. Отборът победител, The Bulgarian Gurus, спечели Sony Playstation 4 и 

посещение в офиса на Gameloft (още)

Организирани събития

http://hack.vratsa.net/


Лов на 
съкровище

Организирани събития

С помощта на доброволци 

от “Ученически общински 

съвет” Враца, проведохме 

Лов на съкровище за 3-та 

поредна година с над 100 

участника. Темата на ловa 

бе “Обратно в бъдещето”. 

(още)

http://hunt.vratsa.net/


Проведе се Rails Girls Vratsa - събитие, което има за цел да вдъхнови 

момичета да се занимават с ИТ. Участваха 20 момичета, от които 7 под 18 

години и 6 ментора. Събитието беше инициирано и организирано от 

Аделина и Кристина, които са наши алумни (още)

Организирани събития

http://railsgirls.com/vratsa


Организирани събития

Организирахме Лятна предприемаческа ИТ академия ПРО с помощта на 
Telus International. 25 ученици разпределени в 6 екипа работиха 5 седмици над 

софтуерни проекти, измислени от тях самите в началото. (още)

http://pro.vratsa.net/


Организирахме CodeWeek Враца 2017: На 14-15 октомври се проведоха 
двудневни лекции и практически занимания в ИТ сферата, разделени в 15 

модула с над 200 участника и 25 лектора. (още)

Организирани събития

http://codeweek.vratsa.net/


Инициативи, в които участвахме

Бяхме партньор в тримесечно роудшоу на мрежата за дигитално развитие 

EDIT и Google, а Враца бе припозната като един от градовете със силна 

дигитална общност.



Инициативи, в които участвахме

Нова паралелка Приложно програмиране в ПТГ “Н. Й. Вапцаров” - дуално 

обучение и обновена програма според нуждите на бизнеса.



СофтУни организираха 
безплатен курс по „Основи на 
програмирането“ във Враца. 

Курсът се проведе в ИТ 
центъра от Волен, който 
преди това е посещавал 

нашите курсове.

Участвахме в SoftUniada 
и TechFest

Инициативи, в които участвахме

https://softuni.bg/trainings/1563/softuniada-2017
http://techfest.softuni.bg/


Във Враца се провежда 
Детска академия Телерик –  

3 групи с общо 55 деца 4-6 клас 
в СОУ „Никола Войводов” 

(още)

Ползваме платформата 
на Академия Телерик за 
управление на учебния 

процес.

Инициативи, в които участвахме

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


Бяхме включени в класацията на списание Форбс “30 под 30” за Европа 
в категория Социално предприемачество. “Новатори в 

образованието” нареди Емо и Враца Софтуер на второ място в 
категория “Училища”.

Награди

https://www.vesti.bg/bulgaria/obshtestvo/koi-sa-bylgarite-otlicheni-v-klasaciia-na-forbes-6064208
http://novatori.bg/2017/11/10/%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE/


Ново вълнуващо партньорство

От тази есен мисията на Враца Софтуер срещна разбиране от 
Фондация “Америка за България”, която е съпричастна към 

създаването на възможности за работа и образование на младите 
хора в България. Те ще подкрепят дейността ни през следващите 

три години.



➢  Над 400 участника в 5 събития във Враца

➢  15 човека завършиха успешно цялостния курс

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

програмиране 

➢  15 човека общо работят в ИТ сферата във Враца след 

нашите курсове

Резултати



❖  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. Изисква се поне 1 час 

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 “Америка за България”, Фондация Промяната, 
Telus International, 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, Ученически Общински съвет Враца
• Националните партньори: Академия Телерик, БАИТ, Софтуерен 

университет, Startup Factory, Хак България, ДНК, Заедно в час, НМД, ABLE, 
eskills for jobs

• Доброволците: Аделина и Кристина, всички ментори и доброволци в 
CoderDojo и HackVratsa, лекторите и доброволците на CodeWeek Vratsa

• Местните училища: ППМГ “Акад. Иван Ценов”, ПТГ “Н. Й. Вапцаров”, ЕГ 
“Йоан Екзарх”, СОУ “Козма Тричков”, СОУ “Христо Ботев”

От екипа на Враца софтуер общество
school@vratsasoftware.com 

http://school.vratsasoftware.com 
Фейсбук: fb.com/VratsaSoftware
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