
 

Здравей, скъпи читателю! 
 
За мен е удоволствие да се запознаем, дори срещата ни да не е лична :)  
Тъй като съм една доста егоцентрична натура ще ти разкажа първо малко за себе си.               
Роден съм през далечната 95-та година в едно много красиво място, а именно             
столицата на Родопите - Смолян. Завършил съм природо-математическа гимназия         
там с успех 6.00. Най-голямата ми страст още от тогава е програмирането. В момента              
съм 3-ти курс Софтуерно инженерство. А, да, името ми е Пацов, Мартин Пацов. И              
работя вече година и половина като програмист. Също така в момента съм CEO на              
един интересен проект - www.careerup.eu. В последната година и половина все повече            
разбирам и оценявам силата на екипната работа. Толкова за мен. 
 
Или почти, има още мъничко. Тук е момента да споделя мотивацията си, или това              
което всъщност теб най-силно те интересува и те кара да продължаваш да четеш.             
Един от основните двигатели в живота ми са моите морални ценности и принципи.             
Това е причината да съм човек, на който може да се разчита, на който екипа винаги му                 
има пълно доверие и подкрепа. Основна моя потребност, която напоследък се           
опитвам да задоволя е да бъда максимално полезен на колкото се може повече             
студенти, да допринеса за тяхното развитие и изграждането им като личности и            
лидери. Никой не се е родил научен или пък готов лидер. За това работим и ние в                 
CareerUp. Също наше мнение е, че връзката между бизнеса и образованието трябва            
да бъде изградена и подобрена, това е и цел, върху която в момента работим. За               
никой не е тайна, че на студентските съвети не им се носи най-добрата слава и че                
студентите им нямат доверие. За мен винаги е било любопитно да разбера точно защо              
е така, тъй като не съм открил нито едно доказателство, че те не си вършат работата,                
а напротив - винаги съм срещал отзивчивост и положителни резултати. Кандидатирам           
се за член на ФСС, защото ще бъда промяната, която искам да видя. 
 
За какво ще работя, ако ми дадеш възможност да стана част от ФСС: 

● По-голяма прозрачност за процесите и дейностите, които се извършват във          
ФСС, като целта ще бъде изграждането и засилването на доверието у           
студентите към нас 

● По-добра връзка между студентите и ръководството - защита на интересите и           
желанията на студентите, като приоритетните ми цели са:  

○ Подобряването на връзката бизнес - образование 
○ Намиране и задържане на млади и мотивирани       

преподаватели/асистенти + увеличаване на заплащането за студенти,       
които преподават 

○ Студентски стол в областта на 3-те факултета 
● Изграждане на клуб по предприемачество - или как от студент да се превърнеш             

в част от промяната, която търсиш в обществото 
● Изграждането на студентите като личности, подобряване на социални умения 
● Турнир по Counter-Strike, ако има достатъчно желаещи 
● За всяка една идея, която ми хрумне или ми бъде споделена и преценя, че ще               

донесе достатъчна стойност на студентите 
 

http://www.careerup.eu/


 

Нека заедно да утвърдим ФМИ като най-желания и уважаван факултет в Софийския            
университет и в страната.  
 
Благодаря за отделеното време! 
 
Мартин Пацов 


