
● Здравей! Би ли разказал как си решил да се занимаваш с информатика? 
Доста отдавна като малък попаднах на компютрите покрай баща ми, който се 
занимаваше с тях и бях доста запален по тези неща. Много ми хареса възможността да 
правиш някакви неща с тези машинки и те да те слушат кротичко и да изпълняват 
всички твои желания. Така се зарибих още на 7-8 години и оттогава знаех, че искам да 
се занимавам с това. Постепенно, стъпка по стъпка, постигнах тази цел. 

● Какво означава за теб преподавателската дейност? Защо реши да останеш 
във ФМИ, а не изцяло да се посветиш на работата във фирми? 

Преподаването ми харесва, обичам да преподавам, обичам да обяснявам някакви неща 
на хората. Най-голямо удоволствие и удовлетворение ми доставя, когато успея да 
науча човек на нещо и да видя този човек по-късно да го прилага във практиката, да си 
изкарва хляба със знанията, които съм му дал. Второто, което ми харесва, е 
възможността да се сблъскваш с много различни гледни точки на хора, които не са 
обременени от тежките теории, това са младите студенти първи и втори курс. Много 
често от техните решения и от техните въпроси научаваш много неща, които няма да 
срещнеш в практиката. Това е доста полезно за собственото развитие. 

● Много интересна гледна точка, благодаря за нея. Какви са спомените ти от 
ФМИ от времето на студентските ти години? Какво е било по-различно 
тогава?  

Прави ми впечатление, че тогава имаше повече студенти във ФМИ, въпреки че 
записаните бяха по-малко. Хората бяха почти на 100% на всичките си лекции и 
упражнения, защото това беше мястото, на което те могат да научат много и да се 
срещат помежду си. Прави ми впечатление, че сега студентите отделят по-малко време 
на университета и срещите си с колеги, което е една съществена разлика. Мотивацията 
може би също е отслабнала. Спомням си, че ние бяхме много мотивирани да тичаме из 
факултета и да събираме знания от където можем. Сега изглежда, че студентите нямат 
такъв стимул.  

● Как мислиш, че това би могло да се промени? 
Предполагам, че с постопенно подобряване на самите предмети, вкарване на малко 
повече практически неща и най-вече, ако преподавателите обърнат внимание на 
студентите, че тук не сме в гимназията, където те трябва да завършат и затова 
преподавателят е длъжен да им налее някакви знания, а по-скоро те са тук, за да 
изградят знания, които ще им трябват цял живот, за да си вадят хляба. Така те ще бъдат 
по-мотивирани да присъстват. Самите преподаватели трябва да се опитват да правят 
часовете по-атрактивни като посочват защо тези неща, които се учат, ще са полезни за 
хората. Това много често е проблем, хората не знаят защо учат дадено нещо или пък 
решават, че преподавателят няма на какво да ги научи, понеже той поради една или 
друга причина не е показал своята компетентност. Така хората решават, че по-доброто 
място за научаване е в бизнеса, където освен това им плащат. Много често по-късно 
разбират, че това не е така и се връщат, но малко късно. 

● Кои са били любимите ти преподаватели и предмети? 



Колкото и да е странно, бях много запален по анализа. Николай Буюклиев и Никола 
Владов като асистенти, които ни водиха анализа, съответно 1 и 2 семестър, ни показаха 
интересната страна на този предмет и съответно бях много запален по него, доста 
курсове съм слушал и изкарал в тази насока. Това ми беше много интересно, заедно с 
основните курсове по програмиране. Доц. Бъчваров също беше един от любимите ми 
преподаватели, защото въпреки странния начин на преподаване и изпитване, който 
хората не харесваха, се опитваше да даде много знания, които и сега оценявам като 
полезни. 

● А какво е наклонило везните между програмирането и анализа? 
Анализът ми беше по-скоро като хоби, като интересно странично занимание, с което да 
си развивам мозъка и да се закачам с него, докато програмирането ми беше 
по-сериозният интерес, вече в професионална насока.  

● Тоест никога не си обмислял да се занимаваш с математика, а само с 
програмиране? 

Всъщност аз никога не съм обмислял да стана преподавател, но нещата така се 
случиха. Може би само с математика щеше да ми е скучно, суровата математика ми е 
прекалено абстрактна сама по себе си. Програмирането слага плът върху нейния 
скелет, така да кажем. 

● Кои книги, свързани с математика и програмиране, които си чел, смяташ за 
най-ценни? 

Не мога да кажа, че има една или две книги, които да са полезни. За всяко нещо, с 
което човек се занимава има огромни библиотеки с книги. Но може би основните 
книги по алгоритми като тези на Кнут, дори тази на Преслав Наков, са нещо, което е 
важно човек да прочете, за да си игради основите. Както, разбира се, и учебника по 
дискретна математика на Краси Манев. Това е книга, която всеки един програмист 
задължително трябва да прочете. Зависи с какво иска да се занима по-късно, има други 
подходящи книги. Всеки програмист задължително трябва да има и някакво основно 
понятие по математика, не може без него, анализ естествено, както и алгебра, 
геометрия. Зависи в каква посока тръгне човек да се развива. 

● А любима художествена литература? 
По принцип съм голям почитател на Жул Верн и бих препоръчал на хората да се 
запознаят с неговите книжки. Обичам много да чета фантастика, главно в лицето на 
Артър Кларк, Клифърт Саймък, такива приятни автори. 

● Обмислял ли си да емигриграш? 
Имало е моменти, в които са ми минавали такива мисли през главата, но поради една 
или друга причина реших да остана в България и да дам, каквото мога в опит да 
подобря ситуацията. Най-лесното е човек да избяга нанякъде и да мрънка как нещата 
са зле и никой нищо не прави, а самият той да е избягал извън страната и да чака друг 
да му свърши работата. Смятам, че най-добре мога да помогна като се завъртам тук и 
давам каквото мога като знания на хората, които да чуят моя пример и евентуално да 
останат и те наоколо. Така ще се получи по-добре. 

● Надявам се, че не съжаляваш за решението си. 



Има моменти, в които съжалявам, но те не са продължителни във времето. 
● Какви са любимите ти занимания и хобита извън програмирането и 

математиката? Как си почиваш най-добре? 
Обичам да се разхождам сред природата и сред планините, не само пеша, обичам 
много да карам велосипед и из града като превозно средство, и сред планината, 
понякога малко по-екстремно из по-пресечени месности. Занимавам се и с 
най-различни странични занимания, свързани с изработката на електронни схеми, 
компоненти, чета, правя си някакви такива неща. Но предпочитам да си почивам сред 
природата, другите занимавки са за когато времето не позволява такова нещо. 

● Какво послание би искал да отправиш към читателите на вестника - студенти 
и преподаватели от ФМИ? 

Към преподавателите - да не губят ентусиазъм, въпреки че не винаги са доволни от 
студентите и тяхното поведение, защото винаги има някой, за когото си заслужава да 
дадат максимума от себе си. Към студентите - да уважават колегите и преподавателите 
си и да се опитват да извлекат максимума от времето, когато са в университета; да 
гонят преподавателите, да искат от тях да има дадат знанията и ако поради някаква 
причина не ги получат да търсят друг, който да им ги даде, пак в рамките на тази 
сграда, защото има такива хора. 

● Благодаря за пожеланията и за интервюто! 
 
Интервюиращ: Мира Бивас 


